רשומות

ילקוט הפרסומים
י"ח בתמוז התשע"ז

7544
עמוד

הודעה על מינוי מנהל כללי לפי חוק שירות המדינה
(מינויים)7608 ...................................................................................
הודעה על מינוי חברים בוועדת שירות המדינה
לפי החוק האמור 7608 ..................................................................
הודעה לפי כללי השפיטה (סדרי העבודה של הוועדה
לבחירת שופטים) 7608 ..................................................................
הודעה על שינוי בהרכב הוועדה לבחירת שופטים 7608 .......
מינוי ממלאת מקום נציגת משרד המשפטים בוועדות
להטלת עיצום כספי לפי חוק איסור הלבנת הון 7608 ......

 12ביולי 2017
עמוד

הודעה על מינוי חבר בוועדה הציבורית לקביעת ייעודם
של עיזבונות לטובת המדינה 7608 ...........................................
חידוש מינוי יושב ראש ועדה לאיתור מועמדים
לפי חוק קרן לאזרחי ישראל 7608 .............................................
חידוש מינוי חבר לוועדת ערעור לפי חוק נכי המלחמה
בנאצים וחוק בתי דין מינהליים7609 .............................................
חידוש מינוי חבר לוועדת ערר לפי חוק נכי רדיפות הנאצים
וחוק בתי דין מינהליים 7609 ...............................................................
הודעות לפי חוק התכנון והבנייה7609 ....................................................
הודעות מאת הציבור7628 .............................................................................

הודעה על מינוי מנהל כללי
לפי חוק שירות המדינה (מינויים) ,התשי"ט1959-
מודיעים בזה ,כי בהתאם לסעיף  12לחוק שירות המדינה
(מינויים) ,התשי"ט ,11959-החליטה הממשלה למנות את שי
רינסקי לתפקיד המנהל הכללי של משרד הכלכלה והתעשייה.

במקום "סלים ג'ובראן ,משנה לנשיא בית המשפט העליון -
חבר" יבוא "השופט חנן מלצר  -חבר".
תוקף השינוי מיום י"ב באב התשע"ז ( 4באוגוסט .)2017
י' בתמוז התשע"ז ( 4ביולי )2017
			
(חמ )3-814

תוקף המינוי מיום כ"ה באייר התשע"ז ( 21במאי .)2017
כ"ה באייר התשע"ז ( 21במאי )2017
צחי ברוורמן
		
(חמ -3-56ה)1-1
מזכיר הממשלה
 1ס"ח התשי"ט ,עמ'  ;86התשע"א ,עמ' .7

הודעה על מינוי חברים בוועדת שירות המדינה
לפי חוק שירות המדינה (מינויים) ,התשי"ט1959-
מודיעים בזה ,כי בהתאם לסעיף  7לחוק שירות המדינה
(מינויים) ,התשי"ט ,11959-החליטה הממשלה למנות את
הרשומים להלן לחברים בוועדת שירות המדינה:
יוסי שרעבי ,המנהל הכללי של משרד התרבות והספורט;
אמי פלמור ,המנהלת הכללית של משרד המשפטים;
גיא רוטקופף (נציג ציבור) במקום יעל גרוסמן.2
ט"ו באייר התשע"ז ( 11במאי )2017
			
(חמ )3-132
1
2

מינוי ממלאת מקום נציגת משרד המשפטים בוועדות
להטלת עיצום כספי
לפי חוק איסור הלבנת הון ,התש"ס2000-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (13ב) לחוק איסור הלבנת
הון ,התש"ס ,12000-אני ממנה את עורכת הדין היבה ריזק,
משפטאית ,עובדת משרד המשפטים ,לממלאת מקום חברה
שהיא משפטאית בוועדות להטלת עיצום כספי כמשמען
בסעיף  12לחוק האמור.
תוקף המינוי כל עוד העובדת משמשת בתפקידה ברשות
לאיסור הלבנת הון ומימון טרור במשרד המשפטים.
ד' בסיוון התשע"ז ( 29במאי )2017
איילת שקד
		
(חמ -3-3166ה)1
שרת המשפטים
 1ס"ח התש"ס ,עמ'  ;293התשע"ב ,עמ' .366

צחי ברוורמן
מזכיר הממשלה

הודעה על מינוי חבר בוועדה הציבורית לקביעת
ייעודם של עיזבונות לטובת המדינה

ס"ח התשי"ט ,עמ' .86
י"פ התשס"ט ,עמ' .5442

לפי נוהל עבודת הוועדה הציבורית לקביעת ייעודם של
עיזבונות לטובת המדינה והליך קבלת כספי ההקצבות

הודעה
לפי כללי השפיטה (סדרי העבודה של הוועדה לבחירת שופטים),
התשמ"ד1984-
לפי סעיף 11ב לכללי השפיטה (סדרי העבודה של הוועדה
לבחירת שופטים) ,התשמ"ד ,11984-מתפרסמים בזה שמות
מועמדים שעניינם יידון לפני הוועדה לבחירת שופטים:
בחירת נשיא בית המשפט העליון
השופטת אסתר חיות

אני מודיעה כי בתוקף סמכותי לפי סעיף  4.1לנוהל עבודת
הוועדה הציבורית לקביעת ייעודם של עיזבונות לטובת המדינה
והליך קבלת כספי ההקצבות ,1מיניתי ,באישור הממשלה ,2את
איתן בוק ,לחבר בוועדה הציבורית לקביעת ייעודם של עיזבונות
לטובת המדינה.
תוקף המינוי עד יום י"ז באייר התש"ף ( 11במאי .)2020
י"ב בסיוון התשע"ז ( 6ביוני )2017
		
(חמ )3-4155

בחירת משנה לנשיא בית המשפט העליון

1

השופט חנן מלצר

2

ט"ז בתמוז התשע"ז ( 10ביולי )2017
איילת שקד
		
(חמ -3-1804ה)2
שרת המשפטים
			
יושבת ראש הוועדה לבחירת שופטים
 1ק"ת התשמ"ד ,עמ'  ;2370התשס"ז ,עמ' .882

הודעה על שינוי בהרכב הוועדה לבחירת שופטים
לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב] ,התשמ"ד1984-
בהתאם לסעיף  )4(6לחוק בתי המשפט [נוסח משולב],
התשמ"ד ,11984-אני מודיעה שהרכב הוועדה לבחירת שופטים,2
השתנה כדלקמן:
1
2

ס"ח התשמ"ד ,עמ' .198
י"פ התשע"ה ,עמ' .6972
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איילת שקד
שרת המשפטים

איילת שקד
שרת המשפטים

י"פ התשע"ב ,עמ' .3856
בהחלטת ממשלה מס'  ,2638מיום ט"ז באייר התשע"ז (12
במאי .)2017

חידוש מינוי יושב ראש ועדה לאיתור מועמדים
לפי חוק קרן לאזרחי ישראל ,התשע"ד2014-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (5א)( )1לחוק קרן לאזרחי ישראל,
התשע"ד ,12014-אני מחדשת את מינויו של משה גל ,2שופט
בדימוס של בית משפט מחוזי ,ליושב ראש ועדת האיתור שלפי
החוק האמור.
תוקף המינוי לשנה אחת.
ד' בסיוון התשע"ז ( 29במאי )2017
		
(חמ )3-5090
1
2

איילת שקד
שרת המשפטים

ס"ח התשע"ד ,עמ' .610
י"פ התשע"ה ,עמ'  ;6717התשע"ו ,עמ' .6344

ילקוט הפרסומים  ,7544י"ח בתמוז התשע"ז12.7.2017 ,

חידוש מינוי חבר לוועדת ערעור
לפי חוק נכי המלחמה בנאצים ,התשי"ד ,1954-ולפי חוק
בתי דין מינהליים ,התשנ"ב1992-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  3לחוק נכי המלחמה בנאצים,
התשי"ד( 11954-להלן  -החוק) ,וסעיף  5לחוק בתי דין מינהליים,
התשנ"ב ,21992-אני מחדשת את מינויו של יוסף זהבי 3לחבר
בוועדת ערעור לפי החוק ,במחוז תל אביב.
תוקף המינוי לשלוש שנים.
ד' בסיוון התשע"ז ( 29במאי )2017
		
(חמ -3-99ה)1-1
1
2
3

איילת שקד
שרת המשפטים
ס"ח התשי"ד ,עמ'  ;76התשל"ט ,עמ' .88
ס"ח התשנ"ב ,עמ' .90
י"פ התשס"ד ,עמ'  ;3239התשע"ד ,עמ' .8194

חידוש מינוי חבר לוועדת ערר
לפי חוק נכי רדיפות הנאצים ,התשי"ז ,1957-ולפי חוק
בתי דין מינהליים ,התשנ"ב1992-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  16לחוק נכי רדיפות הנאצים,
התשי"ז( 11957-להלן  -החוק) ,וסעיף  5לחוק בתי דין מינהליים,
התשנ"ב ,21992-אני מחדשת את מינויו של יוסף זהבי ,3לחבר
בוועדת ערר לפי החוק ,במחוז תל אביב.
תוקף המינוי לשלוש שנים.
ד' בסיוון התשע"ז ( 29במאי )2017
		
(חמ -3-100ה)1
1
2
3

איילת שקד
שרת המשפטים
ס"ח התשי"ז ,עמ'  ;163התשל"ח ,עמ' .212
ס"ח התשנ"ב ,עמ' .90
י"פ התשס"ח ,עמ'  ;2557התשע"ד ,עמ' .6815

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
מחוז ירושלים
מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס':
101-0223271
שם התכנית :הרחבת יח"ד ברח' מאיר בלבן ,606
נווה יעקב ,ירושלים
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון והבנייה
ירושלים ,ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה ירושלים,
מופקדת תכנית מתאר מקומית מס'( 101-0223271 :גרסת
הוראות ,21 :גרסת תשריט.)15 :
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה.
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים
או הרשאות.
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' התכנית
3907
שינוי
כפיפות 5022

ילקוט הפרסומים  ,7544י"ח בתמוז התשע"ז12.7.2017 ,

כפיפות
החלפה
שינוי
שינוי

 5166ב'
62
מק 3907 /א'
 1978א'

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
ישוב :ירושלים ,שכונה :נווה יעקב ,רחוב :בלבן מאיר 606
קואורדינטת X: 223050
קואורדינטת Y: 638750
גושים וחלקות:
גוש( 30644 :מוסדר) מס' חלקות בחלקן 59
גוש( 30645 :מוסדר) מס' חלקות בשלמותן 20 ,49
מטרת התכנית:
תוספת בנייה בחזיתות הבנין ותוספת קומה ,לשם הרחבת
יחידות דיור קיימות ,וכן תוספת מחסנים ,רח' מאיר בלבן ,606
ירושלים.
עיקרי הוראות התכנית:
 .1שינוי יעוד קרקע מאיזור מגורים  1לאיזור מגורים ג' ולשטח
פתוח ציבורי.
 .2קביעת בינוי לתוספות בנייה כמפורט להלן:
א .קביעת בינוי לתוספות בנייה בכל חזיתות הבנין ,לשם
הרחבת יחידות הדיור הקיימות בבנין ,בהתאם לנספח
בינוי.
ב .קביעת בינוי לתוספת קומה מעל הבנין הקיים ,לשם
הרחבת יחידות הדיור הקיימות בקומתו העליונה,
בהתאם לנספח הבינוי.
ג .קביעת בינוי לתוספת מחסנים בקומת המקלט,
בהתאם לנספח הבינוי.
ד .התרת הסבת שטחי מרפסות מאושרות עפ"י תכנית
 ,3907לחדרים.
 .3הגדלת שטחי בנייה וקביעתם ל– 2647.16מ"ר ,מהם 2095.61
מ"ר שטחים עיקריים ו– 551.55מ"ר שטחי שירות.
 .4קביעת קווי בנין לתוספות הבנייה כאמור.
 .5הגדלת מס' הקומות מ– 4ל– 5מעל למפלס הכניסה הקובעת
ו– 1קומה מתחת למפלס הכניסה הקובעת.
 .6קביעת הוראות בינוי ופיתוח ,ותנאים למתן היתר בנייה בשטח.
 .7קביעת הוראות בגין מבנים להריסה.
 .8קביעת הוראות בגין עצים לשימור ועצים לעקירה.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר האינטרנט של משרד הפנים
.www.pnim.gov.ilכל מעוניין בקרקע ,בבניין ,או בכל פרט
תכנוני אחר ,הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל
הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך
 60ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המקומית ירושלים ,כיכר ספרא ,1
קומה  ,4טלפון  .02-6296811העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
הועדה המחוזית לתכנון ובנייה ,מחוז ירושלים ,רחוב שלומציון
המלכה  ,1ירושלים ,טלפון .02-6290263
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת ,ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה
(סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי
עבודתו) ,תשמ"ט .1989 -
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מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס':
101-0140335
שם התכנית :שינוי הרחבות דיור
ברחוב הרב פניז'ל  ,14-20נוה יעקב ,ירושלים
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס'
( 101-0140335גרסת הוראות 24 :גרסת תשריט.)23 :
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה.
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים
או הרשאות.
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' תכנית
כפיפות 101-0226761
3907
שינוי
מק12599 /
שינוי
מתאר62/
החלפה
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
ישוב :ירושלים ,שכונה :נווה יעקב רחוב :הרב פניז'ל 14-20
קואורדינטת X: 223305
קואורדינטת Y: 639121
גושים וחלקות:
גוש 30586 :מוסדר מס' חלקות בשלמותן  197מס' חלקות בחלקן 26
גוש 30647 :מוסדר מס' חלקות בחלקן 6
מטרת התכנית:
שינוי הרחבות דיור מאושרות ברח' הרב פניז'ל  ,14-20באגפו
הצפוני ובאגפו הצפון מערבי של הבנין הקיים ,נווה יעקב,
ירושלים.
עיקרי הוראות התכנית:
 .1שינוי יעוד מאזור מגורים ב' לאזור מגורים ג'.
 .2ביטול הבינוי המאושר של תוספות בנייה ,באגפו הצפוני
ובאגפו הצפון מערבי של הבנין הקיים ,וקביעת בינוי חדש
במקומן כמפורט להלן:
א .קביעת בינוי לתוספות בנייה בקומות קרקע ,א'-ד'
לשם הרחבת יחידות הדיור הקיימות בהן ,בהתאם
למפורט בנספח הבינוי.
ב .קביעת בינוי לתוספת קומה חלקית באגף הצפוני
ובאגף הצפון מערבי של הבנין ,לשם הרחבת יחידות
הדיור הקיימות בקומה שמתחתיה ,בהתאם למפורט
בנספח הבינוי.
 .3קביעת קווי בניין לתוספות הבנייה כאמור.
 .4הגדלת שטחי הבנייה בשטח וקביעתם ל– 8285.75מ"ר ,מתוכם
 7051.73מ"ר שטחים עיקריים ו– 1234.02מ"ר שטחי שירות.
 .5קביעת שלבי ביצוע להקמת תוספות הבנייה ,כאמור.
 .6קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתרי בנייה
בשטח.
 .7קביעת הוראות בגין עצים לשימור.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט פרסומים ,7297
עמ'  ,8316בתאריך .4.7.16
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית ירושלים,
כיכר ספרא  ,1ירושלים טלפון  .02-6297160/1וכן במשרדי
הועדה המחוזית ,ירושלים ,רחוב שלומציון המלכה  ,1ירושלים
 ,91010טלפון .02-6290263 :כל המעוניין רשאי לעיין בה
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בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר
האינטרנט של משרד הפנים .www.pnim.gov.il
מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס':
101-0396960
שם התכנית :תוספת יח"ד ע"י תוספת קומה
בשני בנינים ,שכונת פסגת זאב ,ירושלים
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס'
( 101-0396960גרסת הוראות 13 :גרסת תשריט .)11
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה.
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים
או הרשאות.
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' תכנית
101-0082875
שינוי
כפיפות  5166ב'
62
החלפה
כפיפות מק 5022 /א'
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
ישוב :ירושלים ,שכונה :פסגת זאב רחוב :רחמילביץ משה
קואורדינטת X: 224625
קואורדינטת Y: 636650
גושים וחלקות:
גוש( 30590 :מוסדר) מס' חלקות בשלמותן 554-555
מטרת התכנית:
תוספת שתי יח"ד חדשות בכל אחד מהבניינים שבתחום
חלקות  ,554ו– 555בגוש  ,30590ע"י תוספת קומה ,פסגת זאב,
ירושלים.
עיקרי הוראות התכנית:
א .קביעת בינוי לתוספת קומה בכל אחד מהבניינים שבתחום
חלקות  554ו– 555בגוש  ,30590לשם תוספת  2יחידות דיור
חדשות בכל בנין ,בהתאם לנספח בינוי.
ב .הגדלת מס' יחידות הדיור המירבי בכל בנין כאמור מ–6
יח"ד ל– 8יח"ד.
ג .הגדלת מס' הקומות המירבי בכל בנין כאמור וקביעתם ל-
 3קומות מעל למפלס הכניסה הקובעת ו 1 -קומה מתחת
למפלס הכניסה הקובעת.
ד .קביעת הוראות בינוי ופיתוח ותנאים למתן היתר בנייה בשטח.
ה .קביעת שלבי ביצוע לתוספת הקומה בכל בנין ,כאמור.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט פרסומים ,7368
עמ'  ,355בתאריך .3.11.16
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית ירושלים,
כיכר ספרא  ,1ירושלים טלפון  .02-6297160/1וכן במשרדי
הועדה המחוזית ,ירושלים ,רחוב שלומציון המלכה  ,1ירושלים
 ,91010טלפון .02-6290263 :כל המעוניין רשאי לעיין בה
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר
האינטרנט של משרד הפנים .www.pnim.gov.il
מאיר תורג'מן
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ובנייה ירושלים

ילקוט הפרסומים  ,7544י"ח בתמוז התשע"ז12.7.2017 ,

מרחב תכנון מקומי מטה יהודה

הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מתאר מקומית
מס' 151-0414862
שם התוכנית :מי/מק/684/ז  -איחוד וחלוקה אזור
ספורט ונופש בנתיב הל"ה
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
תשכ"ה ,1965-כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה
מטה יהודה ,ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובנייה מחוז
ירושלים מופקדת שינוי תכנית מתאר מקומית מס' .151-0414862
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
שינוי  151-0065953מי684/

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תדון אלא אם כן הוגשה
בכתב פרוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה (סדרי
נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו),
תשמ"ט .1989 -
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית לתכנון
ובנייה מטה יהודה מרכז אזורי הר–טוב ,ד"נ שמשון טלפון
 02-9958825,02-9958987ובמשרדי לשכת התכנון המחוזית רח'
שלומציון המלכה  1ירושלים ,טלפון. 02-6290200 :כל המעוניין
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.
ניב ויזל
מ"מ יושב ראש ועדת המשנה
לתכנון ובנייה מטה יהודה

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :מטה יהודה
ישוב :קיבוץ נתיב הל"ה
גושים /חלקות לתכנית:
גוש 34281 :מחלקה 33 :עד 33 :חלקי
גוש 34281 :מחלקה 69 :עד 69 :חלקי
גוש 34281 :מחלקה 76 :עד 76 :חלקי
גוש 34281 :מחלקה 83 :עד 83 :חלקי
גוש 34281 :מחלקה 86 :עד 86 :חלקי
גוש 34283 :מחלקה 41 :עד 41 :חלקי
גוש 34293 :מחלקה 10 :עד 10 :שלם
גוש 34293 :מחלקה 12 :עד 12 :שלם
גוש 34293 :מחלקה 39 :עד 39 :שלם
גוש 34293 :מחלקה 48 :עד 48 :שלם
גוש 34293 :מחלקה 62 :עד 62 :שלם
גוש 34293 :מחלקה 63 :עד 63 :שלם
גוש 34293 :מחלקה 64 :עד 64 :שלם
גוש 34293 :מחלקה 65 :עד 65 :שלם
גוש 34293 :מחלקה 66 :עד 66 :שלם
גוש 34293 :מחלקה 67 :עד 67 :שלם
גוש 34293 :מחלקה 68 :עד 68 :שלם
גוש 34293 :מחלקה 69 :עד 69 :שלם
גוש 34293 :מחלקה 70 :עד 70 :חלקי
גוש 34293 :מחלקה 71 :עד 71 :חלקי
גוש 34293 :מחלקה 72 :עד 72 :שלם
גוש 34293 :מחלקה 73 :עד 73 :שלם
גוש 34294 :מחלקה 14 :עד 14 :חלקי
גוש 34294 :מחלקה 16 :עד 16 :שלם
גוש 34294 :מחלקה 25 :עד 25 :שלם
גוש 34294 :מחלקה 26 :עד 26 :חלקי
גוש 34294 :מחלקה 27 :עד 27 :חלקי
גוש 34294 :מחלקה 28 :עד 28 :שלם
גוש 34294 :מחלקה 30 :עד 30 :שלם
עיקרי הוראות התכנית:
החלפת שטחים מאזור מגורים ,ספורט ונופש ומבני משק בקיבוץ
נתיב הל"ה.
כל המעוניין ראשי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שבהם
המשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעונין בקרקע ,בבניין
או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע ע"י התכנית ,וכן
כל הזכאי לכך ע"פ סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך
 60יום ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המקומית לתכנון ובנייה.

ילקוט הפרסומים  ,7544י"ח בתמוז התשע"ז12.7.2017 ,

מחוז תל אביב
מרחב תכנון מקומי תל–אביב-יפו

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת בסמכות הועדה
המקומית מס' 507-0296129
ניתנת בזאת הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מס' 507-0296129
תא/מק - 2/3360/איחוד וחלוקה מרחב הדולפינריום בסמכות
הועדה המקומית,
אלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית:
חלק מגוש מוסדר

חלקות בשלמותן

חלקות בחלקן

7002

13

1, 3, 9-11

7407

2

מיקום/כתובת:
ישוב

רחוב

מס' בית

תל אביב-יפו

הירקון

3

תל אביב-יפו

הירקון

א4

תל אביב-יפו

הירקון

4

תל אביב-יפו

הכובשים

78

תל אביב-יפו

הכובשים

76

תל אביב-יפו

הכובשים

72

תל אביב-יפו

הכובשים

74

תל אביב-יפו

הכובשים

82

תל אביב-יפו

הכובשים

80

תל אביב-יפו

חנניה

15

תל אביב-יפו

כרמלית

14

תל אביב-יפו

כרמלית

16

תל אביב-יפו

לוי יוסף

3

7611

ישוב

רחוב

מס' בית

תל אביב-יפו

רציף הרברט סמואל

1

תל אביב-יפו

רציף הרברט סמואל

3

מטרת התכנית:
אחוד וחלוקה מחדש בהסכמת בעלים על פי פרק ג' סימן ז'
לחוק התכנון והבנייה ,תשכ"ה.1965-
עיקרי ההוראות התכנית:
 .1קביעת טבלאות הקצאה בהסכמת בעלים לפי פרק ג' סימן
ז' ,ורישום עפ"י סעיף  125לחוק בלשכת רישום המקרקעין.
לפי סעיף 62א(א) סעיף קטן .1
 .2כל הוראות הבנייה וזכויות הבנייה יהיו על פי תכנית
תא" - 1 / 3360/מרחב הדולפינריום".
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט פרסומים מס' 7125
עמוד  367בתאריך .15/10/2015
כל המעונין רשאי לעיין בתכנית ללא תשלום ,התכנית נמצאת
במשרדי מינהל ההנדסה ,ארכיון אגף תכנון העיר ברח' שדרות
בן-גוריון  68תל-אביב ,בימים א',ב',ג' וה' בין השעות - 08:00
 ,13:00קומה ג' חדר  309טלפון .03-7247254
דורון ספיר
יושב ראש ועדת המשנה
לתכנון ובנייה תל אביב  -יפו
מרחב תכנון מקומי בני ברק

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
501-0440818
שם התכנית :תוספת שטחים למגדל תעסוקה
ברח' בן גוריון פינת רח' הירקון
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
תשכ"ה 1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 501-0440818
המהווה שינוי לתכנית:
בב 566/ובכפיפות לתכניות 501-0249359 ,501-0201731
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
שטח התכנית 6916 :מ"ר
רשות מקומית :בני ברק
כתובות :הירקון  2,4בן גוריון 9
גושים וחלקות:
גוש ,6196 :חלקה/ות 126 :חלק
מטרות התכנית:
תוספת שטח עיקרי עפ"י סעיף 62א(א)(.)1()16
עיקרי הוראות התכנית:
 )1תוספת שטח עיקרי שלא יעלה על  500מ"ר או על  20%משטח
המגרש (לפי השטח הקטן) במסגרת מס' הקומות המאושר.
 )2כל התנאים של התכניות התקפות ,לרבות תכנית
בב/מק ,3331/לגבי התנאים להיתר ,איכות הסביבה ,עיצוב
אדריכלי ,שימושים וכדו' יישארו בתוקף כל עוד לא שונו
במפורש בתכנית זו.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך
 2.2.2017ובילקוט הפרסומים  ,7445עמ'  ,3370בתאריך 9.2.2017
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התכנית האמורה (גרסת הוראות  8וגרסת תשריט  )9נמצאת
במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה בני ברק ,רח' דוד
המלך  ,11בני ברק ,טל'  ,03-5776487ובמשרדי הועדה המחוזית
מחוז תל אביב ,קריית הממשלה ,דרך בגין  ,125תל אביב .כל
מעונין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.
חנוך זייברט
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ובנייה בני ברק
מרחב תכנון מקומי חולון

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס':
505-0416388
שם התכנית :ח/מק 163/נחמיה תמרי - 5,7
הרחבת מרפסות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ובנייה
חולון מופקדת תכנית מתאר מפורטת מס'505-0416388 :
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים
או הרשאות.
התייחסות לתכניות הבאות:
סוג היחס :מס' התכנית:
כפיפות ח1/
כפיפות ח15 /1 /
כפיפות ח23/1/
כפיפות ח3/1/
כפיפות ח4/1/
כפיפות ח8/1/
כפיפות ח300 /
כפיפות ח/1/300/א
כפיפות ח/3/300/א
ח/3/300/א1/
שינוי
כפיפות ח4/300/
כפיפות תמ"א/36/א
כפיפות תמ"א3/38/
כפיפות תמ"א/10/ד10/
כפיפות תמ"א 2/4
השטחים הכלולים בתכנית ומיקומם:
ישוב :חולון ,רחוב :נחמיה תמרי 5,7
גושים וחלקות:
גוש  6020חלקה 1019
מטרת התכנית:
הגדלת שטחי המרפסות למען רווחת הדיירים.
עיקרי הוראות התכנית:
הוספת  205מ"ר שטח עיקרי עבור הרחבת מרפסות קיימות
מכוח סעיף 62א(א()1()1א)()3
כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל וכן באתר האינטרנט של משרד
הפנים  .www.pnim.gov.ilכל מעוניין בקרקע ,בבנין או בכל
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע ע"י התכנית ,וכן כל
הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך

ילקוט הפרסומים  ,7544י"ח בתמוז התשע"ז12.7.2017 ,

 60ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה חולון
בנין העירייה רח' ויצמן  58קומה  3מרכז המידע ושירות בשעות
קבלת קהל .טל .03-5027222 :העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה ,מחוז תל-אביב ,רח' מנחם
בגין  125תל-אביב  ,67012טלפון .03-7632588
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב ,בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם תקנות התכנון והבנייה (סדרי
נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו),
תשמ"ט .1989 -
מרחב תכנון מקומי חולון

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס'
,505-0352526
שם התכנית" :ח/מק 165/פנחס אילון 7א'-
הרחבת מרפסות"
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס' ,505-0352526
גרסת :הוראות , 11 -תשריט4 -
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים
או הרשאות.
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס :מס' התכנית:
כפיפות ח1/
כפיפות ח3 /1 /
כפיפות ח4/1/
כפיפות ח8/1/
כפיפות ח15/1/
כפיפות ח23/1/
כפיפות ח/3 /300 /ב
ח/3/300 /ב1/
שינוי
כפיפות ח4/300/
כפיפות תמ"א2/4/
כפיפות תמ"א/36/א
כפיפות תמ"א3/38/
כפיפות תמ"א/10/ד10/
השטחים הכלולים בתכנית ומיקומם:
ישוב :חולון ,רחוב :פנחס אילון 7א
גושים וחלקות:
גוש  6869חלקה 21
מטרת התכנית:
הגדלת שטחי המרפסות למען רווחת הדיירים.
עיקרי הוראות התכנית:
הוספת  480מ"ר שטח עיקרי עבור הרחבת מרפסות קיימות,
מכוח סעיף 62א(א()1()1א)(.)3
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך
 28.12.16ובי.פ .מס'  ,7416התשע"ו  ,מיום  ,05.01.17בעמ' .1406
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה חולון ,בבניין העירייה ,רח' ויצמן  ,58חולון קומה ,3
טלפון -03 5027222 :וכן במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון

ילקוט הפרסומים  ,7544י"ח בתמוז התשע"ז12.7.2017 ,

ולבנייה מחוז תל אביב  ,דרך מנחם בגין  ,125ת"א יפו ,67012
טלפון  .03-7632588כל המעוניין רשאי לעיין בה בימים
ובשעות ,שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
זוהר נוימרק
יושב ראש ועדת המשנה
לתכנון ובנייה חולון
מרחב תכנון מקומי קריית אונו

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס'
508-0377531
מתחם האורן  -התחדשות עירונית
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
תשכ"ה  ,1965 -כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה
קריית אונו ,ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובנייה מחוז
תל אביב ,מופקדת תכנית מפורטת מס'  - 508-0377531מתחם
האורן  -התחדשות עירונית.
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
שינוי תממ187/
כפיפות קא412/
שינוי קא413/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :קריית אונו
רחוב :רחבת האורן 6-28
גושים /חלקות לתכנית:
גוש 6492 :מחלקה 235 :עד 235 :בשלמות
גוש 6492 :מחלקה 238 :עד 240 :בשלמות
גוש 6492 :מחלקה 243 :עד 243 :בשלמות
גוש 6492 :מחלקה 245 :עד 245 :בשלמות
עיקרי הוראות התכנית:
הריסת  3מבני מגורים קיימים והקמת מתחם בן  4בנייני מגורים
חדשים תוך מיצוי זכויות הבנייה המוקנות בתכנית תקפה
קא 413 /והסדרת יעודי הקרקע כמפורט:
 אחוד וחלוקה מחדש תוך הגדלת שטח ציבורי פתוח. הגדלת שטח לבניני ציבור קביעת הוראות בנייה ושימושיםעל פי תכנית כלל עירונית לשטחי ציבור קא.412/
 תוספת שימושים למסחר בהיקף של  20%מסך השטח הכוללהמותר לבנייה במגרשים למבני ציבור הכלולים בתכנית.
 הסדרת בניית  234יחידות דיור במקום  96יחידות דיורקיימות ללא הגדלת שטחי הבנייה המאושרים.
 קביעת גובה המבנים המותר עד  16קומות מעל קומתקרקע וחמש קומות מרתף.
 קביעת קווי בנין ומרחקים בין בניינים. קביעת זיקת מעבר להולכי רגל.כל המעוניין ראשי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שבהם
המשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע ,בבניין
או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע ע"י התכנית,
וכן כל הזכאי לכך ע"פ סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות
תוך  60יום ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין
הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה המקומית לתכנון ובנייה
אונו ,רח' יצחק רבין  41קריית אונו .העתק ההתנגדות יומצא
למשרדי הועדה המחוזית (כתובת :דרך מנחם בגין  125תל-
אביב  ,טלפון.)03-7632580 :

7613

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תדון אלא אם כן הוגשה
בכתב פרוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה (סדרי
נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו),
תשמ"ט .1989 -
מרחב תכנון מקומי קריית אונו

הודעה בדבר אישור תוכנית מפורטת מס'
508-0319814
הסדרת זיקת מעבר תת קרקעית לרכב
לוי אשכול 70-72
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
תשכ"ה ,1965-בדבר אישור תוכנית מפורטת מס' 508-0319814
 הסדרת זיקת מעבר תת קרקעית לרכב לוי אשכול .70-72המהווה שינוי לתכניות הבאות:
תממ236/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :קריית אונו
רחוב :לוי אשכול 70,72
גושים /חלקות לתכנית:
גוש 6490 :מחלקה 391 :עד 391 :בשלמות
עיקרי הוראות התכנית:
תיקון זיקת הנאה לכלי רכב כמסומן בתשריט.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך 16/12/2016
ובילקוט פרסומים  ,7400עמ'  ,1493בתאריך .13/12/2016
התכנית האמורה נמצאת :במשרדי הועדה המקומית לתכנון
ובנייה קריית אונו .כתובת :רח' יצחק רבין  41קריית אונו ,טל' 03-
 .5311245ובמשרדי הועדה המחוזית ,מחוז תל אביב ,כתובת :דרך
מנחם בגין  125תל-אביב ,טל'  .03-7632580כל המעוניין רשאי
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי קריית אונו

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס'
508-0483529
תוספת יחידת דיור ושינוי הבינוי ברח' ביאליק 4
קריית אונו
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
תשכ"ה  ,1965 -בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 508-0483529
 תוספת יחידת דיור ושינוי הבינוי ברח' ביאליק  4קריית אונוהמהווה שינוי לתכניות הבאות:
שינוי תממ195/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :קריית אונו
רחוב :ביאליק 4
גושים /חלקות לתכנית:
גוש 6495 :מחלקה 641 :עד 642 :בשלמות
עיקרי הוראות התכנית:
 .1הגדלת מס' יח"ד במגרש מ– 5יח"ד ל– 6יח"ד על מנת
לאפשר הריסת המבנה הקיים מחוץ לקוי בנין .ללא שינוי
בזכויות הבנייה.

7 614

.2
.3

שינוי גובה המותר מ– 10מ' ל– 11מ'
קביעת קווי בניין כמסומן בתשריט.

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך
 7/4/2017ובילקוט פרסומים  ,7490עמ'  ,5288בתאריך .27/4/2017
התכנית האמורה נמצאת :במשרדי הועדה המקומית לתכנון
ובנייה קריית אונו .כתובת :רח' יצחק רבין  41קריית אונו ,טל' 03-
 .5311245ובמשרדי הועדה המחוזית ,מחוז תל אביב ,כתובת :דרך
מנחם בגין  125תל-אביב ,טל'  .03-7632580כל המעוניין רשאי
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
ישראל גל
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ובנייה קריית אונו
מרחב תכנון מקומי רמת השרון

תכנית מתאר מקומית מס'  553-0466508באישור
שר הפנים
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
תשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס' .553-0466508
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
שינוי רש  / 210 /א
שינוי רש  / 521 /א
שינוי רש 541 /
רש 679 /
שינוי רש 754 /
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :רמת השרון
ישוב :רמת השרון
עיקרי הוראות התכנית:
לשנות ולפרט הוראות מגורים א' בעיר רמת השרון
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך
 25/12/2016ובילקוט פרסומים  ,7404עמ'  ,1649בתאריך .20/12/2016
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית לתכנון
ובנייה ובמשרדי הועדה המחוזית ,מחוז מרכז( ,כתובת :מנחם
בגין  125תל -אביב טל' )03-7632580 :כל המעוניין רשאי לעיין
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
אבי גרובר
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ובנייה רמת השרון

מחוז חיפה
מרחב תכנון מיוחד :חריש

הודעה בדבר הפקדת תוכנית מפורטת מס':
307-0453258
שם התוכנית :מתחמים  36 ,35 ,16בתחום תוכנית
חריש/1/ב
נמסרת בזאת הודעה לפי סעיף  89בחוק התכנון והבנייה
התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המיוחדת לתכנון ולבנייה
 חריש ובמשרד הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז חיפה,מופקדת תוכנית מפורטת מס' .307-0453258

ילקוט הפרסומים  ,7544י"ח בתמוז התשע"ז12.7.2017 ,

איחוד וחלוקה :בהסכמת כל הבעלים
היתרי בנייה והרשאות :תוכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים
ו /או הרשאות.
המתייחסת לתוכניות הבאות:
סוג היחס :מס' תוכנית
חריש1/
שינוי
חריש/1/ב
שינוי

התנגדות לתוכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה
(סדרי נוהל בהתנגדויות לתוכנית ,סמכויות חוקר וסדרי
עבודתו) התשמ"ט – .1989
דוד מגן-מונסונגו
יושב ראש הוועדה המיוחדת
לתכנון ובנייה חריש

השטחים הכלולים בתוכנית ומיקומם:
יישוב :חריש
גושים וחלקות:
גוש 9250 :חלקות במלואן,59 ,58 ,57 ,56 ,55 ,54 ,53 ,52 ,51 ,50 :
61 ,60
מטרת התוכנית:
 .1איחוד וחלוקה למגרשים בהסכמת כל הבעלים בכל תחום
התוכנית חריש/1/ב.
 .2תוספת יח"ד בשיעור כולל של  ,20%ללא שינוי בסך
השטחים המותרים לבנייה למגורים.
 .3תוספת קומות.
 .4שינוי בינוי וחלוקה של זכויות בנייה ללא שינוי בשטח הכולל.
 .5ניוד יח"ד בין מתחמים בתחום התוכנית.
 .6ניוד זכויות בנייה מתחת לכניסה קובעת למעל כניסה
קובעת ללא שינוי בשטח הכולל.
עיקרי הוראות התוכנית:
 .1תוספת  72יח"ד בשיעור כולל של  20%מ– 318ל– 380יח"ד.
תוספת יח"ד בתוכנית זו תואמת את האפשרות להוספת
יח"ד במתחמים בשיעור של עד  20%לפי מדיניות הוועדה
לפי סעיף 62א (א) סעיף קטן .8
 .2שינוי הבינוי והוראות בנייה לפי סעיף 62א(א) סעיף קטן .5
 .3חלוקה מחדש של המגרשים וזכויות הבנייה ללא שינוי
בשטח הכולל לפי סעיף 62א(א) סעיף קטן .1
 .4קביעת הוראות בנייה.
 .5תוספת  3קומות ל– 9בניינים בכביש העליון .תוספת 2
קומות ל– 3בניינים בכביש התחתון לפי סעיף 62א(א) סעיף
קטן 4א.
 .6ניוד יח"ד בין המתחמים בתחום התוכנית לפי סעיף
62א(א) סעיף קטן .6
במתחם  109 - 16יח"ד
במצב הקיים:
במתחם  156 - 35יח"ד
			
במתחם  53 - 36יח"ד
			
בתא שטח  64 - 1601יח"ד
במצב המוצע:
בתא שטח  62 - 1602יח"ד
			
בתא שטח  6 - 1603יח"ד
			
בתא שטח  100 - 3501יח"ד
			
בתא שטח  84 - 3502יח"ד
			
בתא שטח  64 - 3601יח"ד
			
כל המעוניין רשאי לעיין בתוכנית בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל .כל המעוניין בקרקע ,בבניין או בכל
פרט תכנוני אחר ,הרואה עצמו נפגע על ידי התוכנית ,וכן כל
הזכאי לכך על פי סעיף  100בחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך
 60ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים למשרדי הוועדה המיוחדת לתכנון ולבנייה  -חריש
בכתובת :חריש ד.נ .מנשה .טלפון ,04-6661151 :שעות פתיחת
הוועדה לקהל בימים :א ,ב ,ג בשעות15:30-13:30 :

ילקוט הפרסומים  ,7544י"ח בתמוז התשע"ז12.7.2017 ,

מחוז מרכז
מרחב תכנון מקומי אלעד

הודעה בדבר הפקדת מס' 422-0190355
אל/מק18/6/195/
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
תשכ"ה  ,1965 -כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה
אלעד ,ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובנייה מחוז מרכז,
מופקדת מס'  422-0190355אל/מק .18/6/195/גרסת הוראות =
 13גרסת תשריט = .11
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
שינוי גז6/195/
כפיפות אל15/195/
כפיפות אל/מק10/195/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רחוב יונתן בן עוזיאל  14אלעד.
גושים /חלקות לתכנית:
גוש 5758 :חלקה. 110 :
מטרות התכנית:
שינוי קווי בניין מאושרים לצורך ניצול זכיות בנייה מוקנות
מתוקף תב"ע מאושרת  -אל15/195/
עיקרי הוראות התכנית:
שינוי קו הבנין הקדמי מ– 5.00מטר ל– 2.00מטר לבנין רבי יונתן
בן עוזיאל  16בלבד,
שינוי קו הבנין הצדי מ– 4.00מטר ל–קו " "0במקום המסומן בתשריט.
כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שבהם
המשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע ע"י
התכנית ,וכן כל הזכאי לכך ע"פ סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות תוך  60יום ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת
מבין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה המקומית לתכנון
ובנייה ,אלעד ,רח' נסים גאון  .1העתק ההתנגדות יומצא
למשרדי הועדה המחוזית (כתובת :הרצל  ,91קריית הממשלה
רמלה ,טלפון.)08-9788444 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תדון אלא אם כן הוגשה
בכתב ברור ובפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון
והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי
עבודתו) ,תשמ"ט .1989 -
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מרחב תכנון מקומי אלעד

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס'
 422-0430975אל/מק20/6/195/
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
תשכ"ה  ,1965 -כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה
אלעד ,ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובנייה מחוז מרכז,
מופקדת תכנית מפורטת מס'  - 422-0430975שינוי קו בניין
צדדי רח' בעלי התוספות  - 19אל/מק .20/6/195/הוראות =
גרסה  ,11תשריט = גרסה .14
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
כפיפות אל/6/195/ז
כפיפות גז6/195/
כפיפות אל15/195/
כפיפות אל/מק10/195/
כפיפות גז/במ195/

המתייחסת לתכניות הבאות:
שינוי ממ3107/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :גבעת שמואל
ישוב :גבעת שמואל
גושים /חלקות לתכנית:
גוש 6368 :חלקה 324
מטרות התכנית:
תוספת שטחי בנייה ושלוש קומות למבנה.
הפקעה לטובת דרך.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :אלעד
בעלי התוספות ,אלעד
גושים /חלקות לתכנית:
גוש 5758 :מחלקה 19 :עד 19 :בשלמות
גוש 5758 :מחלקה 79 :עד 79 :חלקי
מטרות התכנית:
שינוי קווי בניין צדדים ,ברחוב בעלי התוספות באלעד.
עיקרי הוראות התכנית:
 .1שינוי קווי בניין צדדיים מ 4.00 -מ' ל 3.00 -מ'.
 .2שינוי קווי בניין צדדיים למרפסות בלבד מ 4.00 -מ' ל  1.00מ'.
כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שבהם
המשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע ע"י
התכנית ,וכן כל הזכאי לכך ע"פ סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות תוך  60יום ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת
בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה המקומית לתכנון
ובנייה ,אלעד ,רח' נסים גאון  .1העתק ההתנגדות יומצא
למשרדי הועדה המחוזית (כתובת :הרצל  ,91קריית הממשלה,
רמלה ,טלפון.)08-9788444 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תדון אלא אם כן הוגשה
בכתב ברור ובפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון
והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי
עבודתו) ,תשמ"ט .1989 -
אבי שטרן
יושב ראש ועדת המשנה
לתכנון ובנייה אלעד
מרחב תכנון מקומי גבעת שמואל

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס'
427-0514588
שם תכנית :תוספת זכויות בנייה בחלקה - 324
שינוי לתכנית ממ3107/
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
תשכ"ה ,1965-כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה
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גבעת שמואל ,ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובנייה מחוז
מרכז ,מופקדת תכנית מפורטת מס'  427-0514588גרסת הוראות:
 11גרסת תשריט7 :

עיקרי הוראות התכנית:
 .1תוספת שתי קומות למבנה וקומת גג בהתאם לסעיף 62א.
(א) ס"ק 4א.
 .2תוספת שטחי בנייה במגרש .סה"כ  1600מ"ר עיקרי ו640-
מ"ר שרות ,בהתאם לסעיף 62א( .א )1ס"ק  .3א .
 .3הפקעת רצועת שטח בשטח של  380מ"ר בהתאם לסעיף
62א(א)(.)2
כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שבהם
המשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע ע"י
התכנית ,וכן כל הזכאי לכך ע"פ סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות תוך  60יום ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת
בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה המקומית לתכנון
ובנייה ,גבעת שמואל רח' גוש עציון  ,11טל .03-7266847 :העתק
ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית (כתובת :הרצל ,91
רמלה ,טלפון.)08-9788444 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תדון אלא אם כן הוגשה
בכתב פרוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה (סדרי
נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו),
תשמ"ט .1989 -
יוסי ברודני
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ובנייה גבעת שמואל
מרחב תכנון מקומי טירה

הודעה בדבר הפקדת תוכנית מתאר מקומית מס'
403-0492884
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון ובניה,
התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה
אל-טירה ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובניה מחוז המרכז
רמלה ,מופקדת תוכנית מתאר מקומית הנקראת .403-0492884
המהווה שינוי לתוכניות הבאות:
במ/טר3006/
השטחים הכלולים בתוכנית ומקום:
ישוב טירה
גושים וחלקות:
גוש  7782 :חלקה ( 16 , 21 - 18 :בחלקן)

ילקוט הפרסומים  ,7544י"ח בתמוז התשע"ז12.7.2017 ,

מטרת התכנית:
המרת חלק משטח מגורים ג' לשביל ומשביל ודרך מאושרת
לשטח מגורים ג'
עיקרי הוראות התוכנית:
 )1המרת חלק משטח מגורים ג לשביל.
 )2המרת חלק מדרך מאושרת לשטח מגורים ג'.
 )3הקטנת קווי בניה בהתאם לתשריט.
כל מעוניין רשאי לעיין בתוכנית בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע ,בבניין או בכל פרט
תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התוכנית ,וכן כל
הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך
חודשיים מיום פרסומה של הודעה למשרדי הועדה המקומית
לתכנון ובניה טירה .המתנגד ימצא העתק התנגדות למשרדי
הועדה המחוזית לתכנון ובניה ,רח' הרצל  91רמלה .72430
התנגדות לתוכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.
מאמון ע.אלחי
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ובנייה טירה
מרחב תכנון מקומי נתניה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס'
408-0391847
שם התכני :נת/מק - 60/553/בנייה חדשה
ברח' גולומב/טרומפלדור
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
תשכ"ה  , 1965 -כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה
נתניה ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה מחוז וועדה
מחוזית מרכז מופקדת תוכנית מפורטת :מס' 408-0391847
המהווה שינוי לתוכניות הבאות:
שינוי נת/100/ש1/
שינוי נת7/400/
השטחים הכלולים בתוכנית ומיקומם:
רשות מקומית  -נתניה.
רחוב :גולומב  32נתניה
גושים /חלקות לתכנית:
גוש 8231 :חלקות במלואן90 :
עיקרי הוראות התכנית:
א .הגדלת שטחי בנייה ב 476 -מ"ר המהווים תוספת של 60%
מהזכויות המותרות עפ"י סעיף 62א(א()1()1א)( )2לחוק
ב .הגדלת שטחי בנייה ב 70 -מ"ר המהווים תוספת של 14%
משטח החלקה עפ"י סעיף 62א(א)(()16א)( )1לחוק
ג .הגדלת שטח לבנייה תת קרקעית ב 20 -מ"ר עפ"י סעיף
62א(א )8()1לחוק
ד .תוספת  3יח"ד מ– 6יח"ד ל– 9יח"ד לפי סעיף 62א(א)( )8לחוק.
ה .הגדלת תכסית קרקע ל 35% -עפ"י סעיף 62א(א)( )9לחוק.
ו .תוספת קומות מ -מרתף  4 +קומות ע"ע  +יציאה לגג ל-
מרתף  +קומת כניסה גבוהה  9 +קומות  +חדר על הגג +
גג טכני עפ"י סעיף 62א(א)(4א) לחוק
ז .שינוי בקו בניין צדדי דרומי מ– 4מ' ל– 3/3.5מ' בקיר אטום,
קו בנין צדדי מזרחי מ– 4מ' ל– 4.5מ' עפ"י סעיף 62א(א)()4
לחוק.

ילקוט הפרסומים  ,7544י"ח בתמוז התשע"ז12.7.2017 ,

ח .שינוי בקווי בניין קדמיים למרתף בהתאם לנספח בינוי
וחניה עפ"י סעיף 62א(א)( )4לחוק.
ט .הבלטת מרפסות עד  2מ' מעבר לקו בנין קדמי לכיוון רח'
גולומב עפ"י סעיף 62א(א)( )9לחוק
כל מעונין רשאי לעיין בתכנית ,בימים א,ד,ה משעה 8.30
עד  11.30וביום ב ,משעה  12.00עד  16.00כל מעונין בקרקע
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי
התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות תוך  60ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת
מבין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה המקומית לתכנון
ובנייה ,הצורן  ,6אזה"ת ק .ספיר ,נתניה ,טלפון09-8603170 :
העתק התנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית  /ערר
(כתובת :רח' הרצל  ,91רמלה ,טלפון.)08-9788444 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה (סדרי
נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו),
תשמ"ט .1989 -
מרחב תכנון מקומי נתניה

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס'
 408-0362574באישור שר הפנים
שם התכניץ :נת/מק/20/401/א - 28/תוספת זכויות
מגרש  - 1004עיר ימים
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
תשכ"ה  ,1965 -בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 408-0362574
המהווה שינוי לתוכניות הבאות:
שינוי נת/20/401/א
שינוי נת7/400/
שינוי נת/מק/20/401/א1/
שינוי נת/20/401/א7/
שינוי נת/מק/20/401/א16/
השטחים הכלולים בתוכנית ומקומם:
רשות מקומית  -נתניה.
רחוב :חיטמן עוזי שכונה :עיר ימים  ,נתניה
גושים /חלקות לתכנית:
גוש 9041 :חלקות במלואן32 :
עיקרי הוראות התכנית:
תוספת שטח של  2250מ"ר שטח עיקרי עילי ע"פ סעיף
62א(1א)(()1א)( )3לחוק.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך
 03/06/16ובילקוט הפרסומים  ,7285בעמ'  ,7813בתאריך
.19/06/2016
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית לתכנון
ובנייה ועדה מקומית לתכנון ובנייה הצורן  ,6אזה"ת ק .ספיר,
נתניה ,טלפון 09-8603170 :ובמשרדי הועדה המחוזית מחוז
מרכז ,כתובת :רח' מוצקין  ,91רמלה ,טלפון .08-9788444 :כל
המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.
שירי חגואל סיידון
מ"מ יושב ראש ועדת המשנה
לתכנון ובנייה נתניה
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מרחב תכנון מקומי ראש העין

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס'
418-0453381
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
תשכ"ה  ,1965 -כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה
ראש העין ,ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובנייה מחוז
מרכז ,מופקדת תכנית מפורטת מס'  - 418-0453381שינוי קווי
בניין ברחוב ריחן  13רנ/מק.190/
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
שינוי רנ/מק4/2003/
שינוי רנ/מק5/2003/
שינוי אפ2003/

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :רחובות
רחוב :סירני מס' בית14 :
גושים וחלקות:
גוש 3700 :מחלקה 260 :עד 260 :שלם

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :ראש העין
גבעת טל ריחן ,ראש העין
גושים /חלקות לתכנית:
גוש 5487 :מחלקה 157 :עד 157 :בשלמות
מטרות התכנית:
הסדרת קווי בניין לבנייה קיימת .
עיקרי הוראות התכנית:
שינוי קווי בניין .
.1קו בניין צדדי שמאלי  3.00מ' במקום  5.00מ'  -ראה תשריט .
.2קו בניין צדדי ימני  1.80מ' במקום  3.00מ'  -ראה תשריט.
ע"פי סעיף 62א(א)(. )4
כל המעוניין ראשי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שבהם
המשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע ע"י
התכנית ,וכן כל הזכאי לכך ע"פ סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות תוך  60יום ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת
בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה המקומית לתכנון
ובנייה ,ראש העין ,שילה  ,21ראש העין טלפון,03-9007289 :
העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית (כתובת:
הרצל  ,91קריית הממשלה ,רמלה ,טלפון.)08-9270170 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תדון אלא אם כן הוגשה
בכתב פרוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה (סדרי
נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו),
תשמ"ט .1989 -
חנוך עוז
יושב ראש ועדת המשנה
לתכנון ובנייה ראש העין
מרחב תכנון מקומי רחובות

הודעה בדבר הפקדת תכנית שינוי למתאר מס'
414-0165621
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
תשכ"ה ,1965-כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה
רחובות ,ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובנייה מחוז ועדה
מחוזית מרכז מופקדת תוכנית שינוי למתאר מס' ,414-0165621
רח/מק 62/400/גרסת :הוראות  9 -תשריט  - 7 -סירני 14
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המהווה שינוי לתכניות הבאות:
כפיפות ל רח / 2000/ב 1 /
שינוי ל רח400/
כפיפות ל רח/מק  / 2000 /ב 2 /
כפיפות ל רח/מק  / 2000 /ב 5 /
כפיפות ל רח/תמא 2 / 4 /

מטרת התכנית:
תוספת יח"ד כך שניתן יהיה לבנות  4יח"ד במקום  2יח"ד
קיימות על המגרש.
הקטנת קו בנין צידי ימני ושמאלי ל 3.60-מ' במקום .4.00
תוספת של  6%באחוזי הבנייה המותרים.
עיקרי הוראות התכנית:
 .1הגדלת מס' יח"ד מ 2-יח"ד למגרש ל 4-יח"ד למגרש לפי
סעיף  62א(א) סעיף קטן . 8
 .2הקטנת קו בנין צידי ימני ושמאלי ל 3.60-מ' במקום  4.00מ
לפי סעיף  62א(א) סעיף קטן .4
 .3תוספת של  6%באחוזי הבנייה המותרים לפי סעיף  62א(א)
סעיף קטן (16א)(.)2
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ובנספחים בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל וכן באתר האינטרנט
 www.rehovot.muni.ilכל מעונין בקרקע ,בבנין או בכל פרט
תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית וכן כל
הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק .רשאי להגיש התנגדות תוך
 60ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המקומית לתכנון ובנייה רחובות
רח' בילו  ,2רחובות .העתק התנגדות יומצא למשרדי הוועדה
המחוזית (כתובת הרצל ,91רמלה טלפון.)08-9788444 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה
(סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי
עבודתו) ,תשמ"ט.1989-
מרחב תכנון מקומי רחובות

הודעה בדבר אישור תכנית שינוי למתאר מס'
רח414-0415281/
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
תשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית שינוי למתאר מס'
 ,414-0415281רח/מק 11/9/גרסת :הוראות  7 -תשריט 4 -
מגיני הגליל  50רחובות.
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
כפיפות ל רח / 2000/ב 1 /
כפיפות ל רח / 2000/ב 6 /
שינוי ל רח/במ 9 /
כפיפות ל רח/מק  / 2000 /יב
כפיפות ל רח/תמא 2 / 4 /

ילקוט הפרסומים  ,7544י"ח בתמוז התשע"ז12.7.2017 ,

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :רחובות
רחוב :מגיני הגליל מס' בית50 :
גושים וחלקות:
גוש 3699 :מחלקה 281 :עד 281 :שלם
מטרת התכנית:
שינוי קווי בניין צדדיים (מזרחי ומערבי) וקו בניין אחורי.
עיקרי הוראות התכנית:
 .1שינוי קו בניין צדדי (מזרחי) מ 4.0-מ' ל 2.0-מ' לפי סעיף 62
א (א) .4
 .2שינוי קו בניין צדדי (מערבי) לפי תשריט לפי סעיף 62א(א).4
 .3שינוי קו בניין אחורי מ– 6.0מ' ל– 3.0מ' לפי סעיף 62א(א) .4
הודעה על הפקדת התוכנית פורסמה בעתונים ביום 08/12/2016
ובילקוט הפרסומים  7396בעמוד 1381 ,בתאריך 08/12/2016
התוכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית לתכנון
ולבנייה רחובות ,רח' בילו , 2טל ,08-9392294:ומשרדי הוועדה
המחוזית (כתובת הרצל ,91רמלה טלפון .)08-9788444 :כל
מעוניין רשאי לעיין בתכנית ובנספחים בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .
רחמים מלול
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ובנייה רחובות
מרחב תכנון מקומי מזרח השרון

הודעה בדבר אשור תוכנית מפורטת מס'
מש  /מק 294 / 1-7 /
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
תשכ"ה  ,1965 -לתכנון ולבנייה מזרח השרון בדבר אישור
תוכנית מפורטת מס' מש  /מק .294 / 1-7 /
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
שינוי מש 1 / 849 /
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
רשות מקומית :קלנסואה
ישוב :קלנסואה
גושים /חלקות לתכנית:
גוש 7863 :מחלקה 10 :עד 10 :חלקי
עיקרי הוראות התכנית:
הקטנת קו בנין קדמי מ 5מ' ל 2.69-מ' לפי התשריט תוך שמירה
על אחוזי בנייה מותרים
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך
ובילקוט פרסומים מס' ,6238עמוד 4262תאריך 19/05/2011
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית לתכנון
ובנייה מזרח השרון ובמשרדי הועדה המחוזית ,מחוז מרכז
(כתובת :הרצל  ,91רמלה ,טלפון .)08-9788444 :כל המעוניין
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל
ציון סוקי
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ובנייה מזרח השרון

ילקוט הפרסומים  ,7544י"ח בתמוז התשע"ז12.7.2017 ,

מרחב תכנון מקומי מצפה אפק

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס'
 ,455-0453894מק2/4099/
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
תשכ"ה  ,1965 -כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה
מצפה אפק ,ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובנייה מחוז
מרכז ,מופקדת תכנית מפורטת מס'  ,455-0453894מק2/4099/
גרסת הוראות ,13 :גרסת תשריט.8 :
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
כפיפות :שד/23/534/ג ,ממ/23/534/ג , 1/ממ ,4031/ממ2/4031/
שינוי :ממ4099/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :סביון
ישוב :התיכון  19שכ' הקנטרי  ,סביון
גושים /חלקות לתכנית:
גוש 6722 :חל'115 :
גוש 6723 :חל'72 :
מטרת התכנית:
שינוי קו בניין אחורי על פי סעיף  62א (א) ()4
עיקרי הוראות התכנית:
שינוי בקו בניין אחורי מ 15.0-מטר ל 10.0-מטר ,במגרשים 2A
,1A
כל המעוניין ראשי לעיין בתכנית ,בימים א,ג,ה ,ובשעות 8.00-
 12.00שבהם המשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעונין
בקרקע ,בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
ע"י התכנית ,וכן כל הזכאי לכך ע"פ סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות תוך  60יום ממועד פירסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה המקומית
לתכנון ובנייה ,בן ציון גליס  9פתח תקווה ,טלפון03-9302051 :
העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית (כתובת:
הרצל  ,91רמלה ,טלפון.)08 9788444- :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תדון אלא אם כן הוגשה
בכתב פרוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה (סדרי
נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו),
תשמ"ט .1989 -
משה פרץ
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ובנייה מצפה אפק

מחוז הצפון
מרחב תכנון מקומי נהריה

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס'
210-0446948
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
תשכ"ה ,1965 -בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 210-0446948
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
שינוי לתוכנית ג10715/
שינוי לתוכנית ג/במ103/
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השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :נהריה
גושים /חלקות לתכנית:
גוש 18171 :מחלקה45 :
עיקרי הוראות התכנית:
תוספת שטחי בנייה למבנה והסדרת בינוי.
הרחבת דירה בקומת הקרקע ותוספת יחידת דיור בקומה רביעית.
שינוי בקווי הבניין המאושרים ,עבור גזוזטראות קימות.
שינוי בקווי בניין המאושרים ,עבור קירוי קל מעל מרפסת
בקומת קרקע.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך
 20/1/2017ובילקוט פרסומים  ,7468עמ'  ,4393בתאריך .16/3/2017
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית לתכנון
ובנייה נהריה ,שד' הגעתון  ,19נהריה ,טל' 04 - 9879891
ובמשרדי הועדה המחוזית ,מחוז צפון ,כתובת :קריית הממשלה
נצרת עלית ,טלפון .04 - 6508508 :כל המעוניין רשאי לעיין בה
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
ז'קי סבג
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ובנייה נהריה
מרחב תכנון מקומי נצרת

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
211-0361618
נמסרה בזה הודעה בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה
נצרת ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מס' 211-0361618
התכנית מהווה שינוי לתכנית :
ג ,12247/נצ/מק1069/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :
ישוב :נצרת
גושים וחלקות:
גוש  ,16579חלקי חלקות 20
מטרת התכנית:
שינוי חלוקה בהסכמה.
עיקרי הוראות התכנית:
 .1איחוד וחלוקה מחדש בהסכמה.
 .2הקטנת גודל מגרש מינמלי.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום 26/8/2016
( תאריך פרסום בעיתון האחרון ) ובילקוט הפרסומים מס' 7362
בתאריך . 26/10/2016
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית נצרת,
שכתובתה  :ת.ד 31 .נצרת מיקוד 16100 :טלפון 04/6459203 :
וכן במשרדי הועדה המחוזית  ,מחוז הצפון שכתובתה  :קריית
הממשלה נצרת עילית  17000טלפון . 04/6508508 :וכל המעניין
רשאי לעיין בה ,בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל .
עלי סלאם
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ובנייה נצרת
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מרחב תכנון מקומי הגלבוע

תוכנית מתאר מקומית מס' 204-0335547
באישור שר הפנים
שם התכנית :הסדרת יעודי קרקע ע"י איחוד
וחלוקה בהסכמה  -מגן שאול
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
תשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס'
 .204-0335547הוראות :מס'  ,13תשריט :מס' 10
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
שינוי ג 12553 /
כפיפות תמ"א /34ב5/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :מ.א .גלבוע
ישוב :מגן-שאול
בכניסה למושב מגן שאול מצפון.
גושים /חלקות לתכנית:
גוש 20252 :מחלקה 1 :עד 1 :חלקי
מטרות התכנית:
 .1איחוד וחלוקה של מגרשים ללא שינוי בשטח הכולל של
כל יעוד ,לפי סעיף 62א(א)1
 .2שינוי קוי בניין ,ע"פ סעיף 62א(א)4
 .3שינוי מס' קומות שמותר להקים בבניין .תוספת קומה תת
קרקעית ,לפי סעיף 62א(א)4א
 .4שינויים בהוראות לגבי בינוי או עיצוב ארכיטקטוני ,לפי
סעיף 62א(א)5
 .5שינוי של גודל מגרש מינימלי ,לפי סעיף 62א(א)7
 .6קביעת זיקת הנאה ,לפי סעיף 62א(א)19
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך
 1/4/2016ובילקוט פרסומים  ,7261עמ'  ,5956בתאריך .9/5/2016
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית לתכנון
ולבנייה ,ועדה מקומית הגלבוע ,ד"נ הגלבוע ובמשרדי הועדה
המחוזית ,מחוז ועדה מחוזית מחוז צפון ,כתובת ת"ד  ,595נצרת
עילית ,טל'  .04-6508508כל המעוניין רשאי לעיין בה בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
נור עובד
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ובנייה הגלבוע
מרחב תכנון מקומי גליל עליון

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס'
253-0240416
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
תשכ"ה  ,1965 -בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 253-0240416
 בית הלל  - 125שינוי קו בניין ותוספת יח"ד.המהווה שינוי לתכניות הבאות:
שינוי אג/מק034/
שינוי ג7551/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :מבואות החרמון
ישוב :בית הלל

ילקוט הפרסומים  ,7544י"ח בתמוז התשע"ז12.7.2017 ,

גושים /חלקות לתכנית:
גוש 13127 :חלקה 3 :בשלמות
מטרות התכנית:
שינוי קו בניין הקבועים בתכנית ג , 7551 /ותכנית גע/מק034/
בניית ברכת שחייה פרטית
הוראות למתן היתר בנייה
הגדלת מס" יחידות דיור
שינוי תכסית קרקע
הוראות התכנית:
שינוי קו בניין מערבי הקבוע בתכנית ג 7551 /ותכנית גע/
מק 034/עפ"י סעיף 62א(א)()4לחוק
מתן הוראות עבור בריכת שחיה פרטית סעיף 62א(א)()9
הגדלת מס" יחידות דיור על פי סעיף 62א(א)()8לחוק
שינוי תכסית קרקע על פי סעיף 62א(א) 9לחוק.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך
 9/12/2016ובילקוט פרסומים  ,7468עמ'  ,4396בתאריך .16/3/2017
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית לתכנון
ובנייה ,גליל עליון ,ד.נ .גליל עליון  ,12100טלפון04-6816373 :
במשרדי הועדה המחוזית ,מחוז צפון ,קריית הממשלה נצרת
עלית טלפון .04-6508503 :כל המעונין רשאי לעיין בה בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
יהודה וולמן
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ובנייה גליל עליון
מרחב תכנון מקומי גליל תחתון

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס'
206-0483727
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
תשכ"ה ,1965-כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ובנייה
גליל תחתון ,ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובנייה מחוז
צפון מופקדת תכנית מפורטת מס' ,206-0483727 :גרסת:
הוראות  9תשריט 5
המהווה שינוי לתכניות הבאות :
ג 10988 /
ג 13618 /
ג 20069 /
ג 4384 /
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :
ישוב  :כפר קיש
גושים וחלקות:
גוש 15366 :מחלקה 10 :עד 10 :חלקי
שטח התכנית 5612.000 :

פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן
כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות
תוך  60ימים ממועד פירסומה של ההודעה המאוחרת בין
הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה המקומית לתכנון ובנייה
גליל תחתון  ,כדורי מיקוד  14101טלפון .046628210 :העתק
התנגדות יומצא למשרדי הוועדה המחוזית (כתובת :רח' מעלה
יצחק  29נצרת עלית ,מיקוד  , 1753005טלפון.)04-6508555 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתכמת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה
(סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי
עבודתו) ,תשמ"ט.1989-
אשר כהן
יושב ראש ועדת המשנה
לתכנון ובנייה גליל תחתון
מרחב תכנון מקומי לב הגליל

הודעה בדבר אישור מס' - 262-0408674
גלג13/16/9169/
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
תשכ"ה ,1965-בדבר אישור מס'  ,262-0408674גרסת הוראות
 ,10גרסת תשריט , 7
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
כפיפות ג12735/
שינוי ג9169/
שינוי ג12906/
שינוי ג668/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
ישוב :סכנין
גושים /חלקות לתכנית:
גוש 19314 :חלקות במלואן77 :
גוש 19314 :חלקי חלקות92 ,82 :
עיקרי הוראות התכנית:
איחוד וחלוקה ללא הסכמת הבעלים והגדלת זכויות הבנייה
בסכנין
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך
 31/3/2017ובילקוט פרסומים  ,7484התשס"ז ,עמ'  ,5065בתאריך
6/4/2017
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית לתכנון
ולבנייה לב הגליל ,ת"ד  80סכנין ,טל'  .04-6746741כל המעוניין,
רשאי לעיין בתכנית בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי לב הגליל

מטרת התכנית:
החלפת שטחים בין מגורים לקרקע חקלאית עם הנחיות
מיוחדות בנחלה.

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס'
 - 262-0470625גלג66/16/262-0240184/

עיקרי הוראות התכנית :
 שינוי גאומטרי של תחום המגורים בנחלה לפי סעיף 62א(א).1 -שינוי קו ביניין עפ"י המסומן בתשריט לפי סעיף 62א(א). 4

נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
תשכ"ה  ,1965 -בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 262-0470625
גרסת הוראות , 7גרסת תשריט ,4

כל מעונין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל .כל מעונין בקרקע ,בבנין או בכל

המהווה שינוי לתכניות הבאות:
שינוי 262-0240184

ילקוט הפרסומים  ,7544י"ח בתמוז התשע"ז12.7.2017 ,

7621

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :סח'נין
ישוב :סח'נין
גושים /חלקות לתכנית:
גוש 19269 :חלקות במלואן59 :
מגרשים לתכנית:
מגרש 107 :מתוכנית262-0240184 :
מגרש 310 :מתוכנית262-0240184 :
מגרש 400 :מתוכנית262-0240184 :
מגרש 510 :מתוכנית262-0240184 :
מגרש 700 :מתוכנית262-0240184 :
מגרש 800 :מתוכנית262-0240184 :
עיקרי הוראות התכנית:
חלוקה בהסכמה ושינוי הוראות וזכויות בנייה .
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך
 27/02/2017ובילקוט הפרסומים  ,7471התשס"ז ,עמ' ,4614
בתאריך 23/03/17
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית לתכנון
ולבנייה "לב הגליל" ת.ד 80 .סכנין ,טלפון  .04-6746741כל
המעוניין ,רשאי לעיין בתכנית בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.
נביל דאהר
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ובנייה לב הגליל
מרחב תכנון מקומי מעלה נפתלי

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס'
258-0454207
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
תשכ"ה  ,1965 -בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 258-0454207
 איחוד וחלוקה ללא הסכמה והחלפת שטחים.המהווה שינוי לתכניות הבאות:
שינוי ג10781/
שינוי ג19792/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :גוש חלב
צפון -מערב הכפר גוש חלב
גושים /חלקות לתכנית:
גוש 14130 :חלקות בשלמות 58 ,26 ,24 ,23 :
גוש 14130 :חלקי חלקות29 ,22 :
מטרת התכנית:
איחוד וחלוקה והחלפת שטחים בין ש.צ.פ .למגורים בגוש חלב
עיקרי הוראות התכנית:
איחוד וחלוקה ללא הסכמת הבעלים.
החלפת שטחים בין שצ"פ למגורים.
הקטנת גודל מגרש מינימלי בתא שטח מס'  22מ– 500.0מ"ר
ל– 370.0מ"ר.
שינוי בקווי בניין לפי המסומן בתשריט.
קביעת הוראות לעניין זכות מעברר.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך
 2/2/2017ובילקוט פרסומים  ,7532עמ'  ,7084בתאריך .27/6/2017

7 622

התכנית האמורה נמצאת :במשרדי הועדה המקומית לתכנון
ובנייה מעלה נפתלי ,ועדה מקומית מעלה נפתלי האורנים
 ,1ת"ד  ,494טלפון ,)04-9978030 :ובמשרדי הועדה המחוזית
(כתובת :ת"ד  ,595ק.הממשלה ,נצרת עלית ,טלפון)04-6508508 :
כל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.
טוביה גלזר
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ובנייה מעלה נפתלי
מרחב תכנון מקומי משגב

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס'
205-0441915
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
תשכ"ה  ,1965 -כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה
משגב ,ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובנייה מחוז צפון,
מופקדת תכנית מפורטת מס'  :205-0441915הגדלת זכויות
בנייה מגרשים  - 1060-1062צורית .גרסת :הוראות ,12 -
תשריט .9 -
המתייחסת לתכניות הבאות:
שינוי ג12575/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :משגב
ישוב :צורית
שטח התוכנית 1.5390 :דונם
מגרשים:
1060-1062
גושים וחלקות:
גוש 21138 :חלקות במלואן55 ,54 ,53 :
עיקרי הוראות התכנית:
א -הוספת  50מ"ר לשטחים עיקריים בכל אחד מהמגרשים.
סה"כ שטחי הבנייה בכל אחד ממגרשי המגורים יסתכמו
ב 330 -מ"ר.
ב -שינוי קו בניין קידמי וצידי-שמאלי לקו בניין עד  0מ'
לצורך בנייה עיקריית/שרות מתחת למשטח החניה.
ג -שינוי שיטת גובה מדידת המבנה ,מדוד מפני רצפת הקומה
התחתונה ביותר של המבנה במקום מפני קרקע טבעית.
כל המעוניין ראשי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שבהם
המשרדים האמורים פתוחים לקהל וכן באתר האינטרנט של
הועדה המקומית  .http://www.vaada-misgav.org.ilכל
מעוניין בקרקע ,בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את
עצמו נפגע ע"י התכנית ,וכן כל הזכאי לכך ע"פ סעיף 100
לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  60יום ממועד פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה
המקומית לתכנון ובנייה משגב ,אזור תעשיה תרדיון ,ד.נ.
משגב - 20179 ,טלפון .04-9990102 :העתק ההתנגדות יומצא
למשרדי הועדה המחוזית ,מחוז צפון שכתובת :ת.ד ,595 .נצרת
עילית ,מיקוד  - 17000טלפון .04-6508508
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תדון אלא אם כן הוגשה
בכתב פרוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה (סדרי
נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו),
תשמ"ט .1989 -

ילקוט הפרסומים  ,7544י"ח בתמוז התשע"ז12.7.2017 ,

מרחב תכנון מקומי משגב

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס'
205-0381905
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
תשכ"ה  ,1965 -בדבר אישור תכנית מפורטת מס' :205-0381905
צורית ,גוש  ,21138חלקה  ,33מגרש  .1040גרסת :הוראות ,9 -
תשריט .5 -
המתייחסת לתכניות הבאות:
שינוי לתכנית ג12575/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :משגב
ישוב :צורית
שטח התוכנית 0.5190 :דונם
מגרשים:
מגרש1040 :
גושים וחלקות:
גוש 21138 :חלקות במלואן33 :
עיקרי הוראות התכנית:
 .1שינוי קווי בניין למטרת בניית מחסן.
 .2המרת שטחי שירות לשטחי שירות אחרים.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך
 5/12/2016ובילקוט פרסומים  ,7437עמ'  ,3051בתאריך .1/2/2017
התכנית האמורה נמצאת :במשרדי הועדה המקומית לתכנון
ובנייה משגב .כתובת :משגב ,א.ת .תרדיון ,משגב ,טלפון:
 .04-9990102ובמשרדי הועדה המחוזית ,מחוז צפון ,כתובת:
ת.ד 595 .נצרת עלית ,טלפון .04-6508508 :כל המעוניין רשאי
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל וכן באתר האינטרנט של הועדה המקומית http://www.
.vaada-misgav.org.il
רון שני
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ובנייה משגב
מרחב תכנון מקומי שפלת הגליל

הודעה בדבר הפקדת תכנית מס' 263-0331496
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
תשכ"ה ,1965-כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה
שפלת הגליל ,ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובנייה
מחוז צפון ,מופקדת תכנית מס'  ,263-0331496הוראות,17 -:
תשריט19 -:
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
שינוי ג 15565 /
שינוי ג 6769 /
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית - :מ.מ.שעב
ישוב - :שעב
גושים /חלקות לתכנית:
גוש 19732 -:מחלקה 146 -:שלם ,חלקה 201 -:חלקי
עיקרי הוראות התכנית:
שינוי קו בניין למבנה הקיים ,והגדלת תכסית קרקע כללית
מ– 36%ל– 58%למבנה הקיים בלבד.

ילקוט הפרסומים  ,7544י"ח בתמוז התשע"ז12.7.2017 ,

כל המעוניין ראשי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שבהם
המשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע ,בבניין
או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע ע"י התכנית ,וכן
כל הזכאי לכך ע"פ סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך
 60יום ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המקומית לתכנון ובנייה ,טמרה ת.ד.
 ,377טלפון .04-9868670 - :העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
הועדה המחוזית ,נצרת עילית ת.ד 595 .טלפון.04-6508508 - :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תדון אלא אם כן הוגשה
בכתב פרוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה (סדרי
נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו),
תשמ"ט .1989 -
עציון כוכבי
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ובנייה שפלת הגליל

מחוז הדרום
מרחב תכנון מקומי אופקים

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מפורטת מס'
601-0507517
שם התכנית :מגורים ברחוב מרוה  ,5אופקים
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
תשכ"ה  ,1965 -בדבר אישור תכנית מתאר מפורטת מס'
 .601-0507517הוראות ,7 :תשריט3 :
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
שינוי לתכנית 128 / 03 / 23
השטחים הכלולים בתכנית ומיקומם:
שטח התכנית 838 :מ"ר
ישוב :אופקים ,רחוב :מרוה 5
גושים /חלקות לתכנית:
גוש 39668 :מחלקה 135 :עד 135 :חלקי
גוש 39668 :מחלקה 262 :עד 262 :חלקי
גוש 39668 :מחלקה 267 :עד 267 :חלקי
מגרש 395 :מתוכנית601-0303149 :
מטרת התכנית:
התכנית משנה קווי בניין לפי המצב בשטח
עיקרי הוראות התכנית:
שינוי קווי בניין לפי סעיף 62א(א) 4ללא שינוי של סה"כ המותר
לבנייה
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך
ובילקוט פרסומים  ,7495עמוד  ,5579בתאריך .04/05/2017
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית לתכנון
ובנייה אופקים ,טל'  08-9928542ובמשרדי הועדה המחוזית,
מחוז דרום ,כתובת :התקווה  4באר שבע ,טל'  .08-6263830כל
המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.
איציק דנינו
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ובנייה אופקים
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מרחב תכנון מקומי אשקלון

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס'
 604-0199323א.ת דרומי" :ליגר" מגרש 1/6
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
תשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס' .604-0199323

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית לתכנון
ובנייה ככר מנחם בגין  2ת.ד ,15.באר – שבע טל08 : 6463650:
מרחב תכנון מקומי באר שבע

הודעה בדבר אישור תכנית מס' 605-0297101

המהווה שינוי לתכניות הבאות:
שינוי 94 / 101 / 02 / 4

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
תשכ"ה –  1965בדבר אישור תכנית מס' 605-0297101

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :עיריית אשקלון
ישוב :אשקלון ,שכונה :אזור תעשיה דרומי ,רחוב :חוצות היוצר

המהווה שינוי לתכנית מפורטת מס' :
שינוי 120 / 102 / 02 / 5

גושים /חלקות לתכנית:
גוש 1730 :חלק מחלקות ,9,14 :מגרש1/6 :
עיקרי הוראות התכנית:
במגרש לתעשייה הסדרת מצב קיים שינוי בקו בניין צדדי.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך 6/5/16
ובילקוט פרסומים מס'  7538בתאריך .05\07\17
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית לתכנון
ובנייה ,רח' הגבורה  7מרכז נפתי אשקלון ,טלפון.086792290 :
במשרדי הועדה המחוזית (כתובת :רח' התקווה  4קריית
הממשלה ב"ש ,טלפון ).086263784 :כל המעוניין רשאי לעיין בה
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
חי דהרי
יושב ראש ועדת המשנה
לתכנון ובנייה אשקלון
מרחב תכנון מקומי באר שבע

הודעה בדבר אישור תכנית מס' 605-0205948
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
תשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית מס' 605-0205948
המהווה שינוי לתכנית מפורטת מס' :
שינוי 13 / 134 / 03 / 5
השטחים הכלולים בתכנית ומקום:
ישוב :באר שבע ,נורית 14
גושים /חלקות לתכנית:
גוש 38185 :מחלקה 7 :עד 7 :שלם
גוש 38185 :מחלקה 75 :עד 75 :חלקי
מטרת התכנית:
שינוי לתכנית מס'  13/134/03/5במגרש מס'  2196באזור מגורים
א' ( בנה בתך) על ידי:
 .1הגדלת סה"כ שטח מותר לבנייה מ 432.42-מ"ר ל449.42-
מ"ר לפי סעיף 62א(א()1()1א) ( )1על ידי:
הגדלת שטחי שרות מעל ומתחת לקרקע מ147.12-מ"ר
(מקלט  10מ"ר ,סככת רכב 15מ"ר ,מחסן  8מ"ר ,מרתף 114,12
מ"ר) ל 164.12-מ"ר ( -הגדלת סככת רכב מ 15-מ"ר ל30-
מ"ר ,ממ"ד מ 10-מ"ר ל 12-מ"ר ,מחסן מ 8-מ"ר ,שטח
המרתף נשאר ללא שינוי 114,12מ"ר )
 .2שינוי הנחיות לגדרות לפי סעיף 62א(א)(.)5
 .3שינוי בקווי בניין וקביעת קווי בניין עבור בריכת שחייה
בהתאם למצב קיים לפי סעיף  62א(א)(.)4
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך:
 10/3/2017בילקוט פרסומים  ,7409עמ'  ,1853בתאריך26/12/2016 :
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השטחים הכלולים בתכנית ומקום:
ישוב :באר שבע ,שכ' נאות-לון רח' השופט אלקיים שלמה 2
גושים /חלקות לתכנית:
גוש 38402 :מחלקה 21 :עד 21 :חלקי
מטרת התכנית:
שינוי לתוכנית מס'  120/102/02/5במגרש מגורים חד משפחתי
מס'  ,1ברח' השופט אלקיים  ,2שכ' נאות לון ,על ידי:
 .1הגדלת שטחי בנייה (סה"כ  426.8מ"ר במקום  394.8מ"ר)
לפי סעיף 62א(א()1()1א)( )1כמפורט להלן:
הגדלת שטחי בנייה למטרת שרות מ 146-מ"ר ל 178 -מ"ר.
מעל למפלס הכניסה הקובעת 38 -מ"ר מתחת ל 140 -מ"ר.
 .2הגדלת תכסית קרקע מ 30 + 35% -מ"ר לחניה מקורה ל-
 45%לפי סעיף 62א (א) (.)9
 .3שינוי וקביעת קווי בניין לפי סעיף 62א (א) (.)4
 .4קביעת מבנים להריסה לפי סעיף 62א(א)(.)19
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך:
 22/12/2016בילקוט פרסומים  ,7357עמ'  ,34בתאריך06/10/2016 :
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית לתכנון
ובנייה ככר מנחם בגין  2ת.ד ,15.באר שבע טל08 : 6463650:
מרחב תכנון מקומי באר שבע

הודעה בדבר אישור תכנית מס' 605-0337550
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
תשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית מס' 605-0337550
המהווה שינוי לתכנית מפורטת מס :
כפיפות  45 / 167 / 03 / 5שינוי
 / 5בת 43 /
השטחים הכלולים בתכנית ומקום:
ישוב :באר שבע ,הפועלים 10
גושים /חלקות לתכנית:
גוש 38143 :מחלקה 40 :עד 40 :חלקי
גוש 38453 :מחלקה 7 :עד 7 :שלם
גוש 38453 :מחלקה 19 :עד 19 :שלם
גוש 38455 :מחלקה 55 :עד 55 :חלקי
גוש 38455 :מחלקה 60 :עד 60 :חלקי
מטרת התכנית:
שינוי לתכניות מס' /5 ,45/167/03/5בת 43/במגרש מס' 7א' (
אשר נוצר בתשריט חלוקה מס'  ) )3(45/167/03/5באזור תעשייה
עמק שרה על ידי:
 .1הרחבת הדרך בתוואי המאושר לפי סעיף 62א(א)(.)2
 .2איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת בעלים לפי סעיף 62א(א)(.)1

ילקוט הפרסומים  ,7544י"ח בתמוז התשע"ז12.7.2017 ,

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך:
 ,3/2/2017בילקוט פרסומים  ,7416עמ'  ,1424בתאריך5/1/2017 :

מטרת התכנית:
שינוי לתכנית מס'  605-0169425במגרש מס'  57Bהמיועד
לתעסוקה באזור תעשייה עתירת ידע על ידי:
 .1קביעת קו בניין תת קרקעי לפי סעיף 62א (א) (. )4
 .2הגדלת תכסית קרקע מ 55%-ל 57%-לפי סעיף 62א (א) (. )9

מרחב תכנון מקומי באר שבע

הודעה בדבר אישור תכנית מס' 605-0435594

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך:
 31/3/2017בילקוט פרסומים  ,7484עמ'  ,5070בתאריך6/4/2017 :

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
תשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית מס' 605-0435594

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית לתכנון
ובנייה ככר מנחם בגין  2ת.ד ,15.באר – שבע טל08 : 6463650:

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית לתכנון
ובנייה ככר מנחם בגין  2ת.ד ,15.באר – שבע טל08 : 6463650:

המהווה שינוי לתכנית מפורטת מס':
שינוי  11 / 203 / 03 / 5שינוי
 / 5במ 2 / 6 /

מרחב תכנון מקומי באר שבע

הודעה בדבר אישור תכנית מס' 605-0479030

השטחים הכלולים בתכנית ומקום:
ישוב :באר שבע ,שכ' רמות רח' ליליאן אפרים משה 63

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
תשכ"ה –  1965בדבר אישור תכנית מס' 605-0479030

גושים /חלקות לתכנית:
גוש 38063 :מחלקה 6 :עד 6 :חלקי
גוש 38161 :מחלקה 247 :עד 247 :שלם
גוש 38161 :מחלקה 270 :עד 270 :חלקי
גוש 38347 :מחלקה 9999 :עד 9999 :שלם

המהווה שינוי לתכנית מפורטת מס':
שינוי  11 / 203 / 03 / 5שינוי
21 / 203 / 03 / 5

מטרת התכנית:
שינוי לתכניות מס' /5 ,11/203/03/5,5במ 2/6/במגרש מס' 47
בעל  26יחידות דיור (קוטג'ים בבנייה טורית ) באזור מגורים א'
עבור בית מס'  63/1על ידי:
 .1הגדלת זכויות בנייה בבית מס'  63/1המסומן כ"הנחיות
מיוחדות" מסה"כ 140 -מ"ר ל 223מ"ר לפי סעיף 62א(א)
((1)1א) כמפורט להלן:
 שטחים עיקריים-מ 120-מ"ר ל200-מ"ר שטחי שרות מעל מפלס הכניסה הקובעת-מ 20-מ"ר(עבור מחסן  8 -מ"ר ,ממ"ד 12 -מ"ר) ל 23-מ"ר (עבור
מחסן  8 -מ"ר ,ממ"ד  12 -מ"ר ,גגון בחזית קידמית 3 -
מ"ר)
 .2שינוי בינוי סטנדרטי בבית מס'  63/1לפי סעיף 62א(א)()5
 .3קביעת קו בניין עבור מחסן בבית מס'  63/1לפי  62א(א)()4
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך:
 7/4/2017בילקוט פרסומים  ,7484עמ'  ,5070בתאריך6/4/2017 :
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית לתכנון
ובנייה ככר מנחם בגין  2ת.ד ,15.באר – שבע טל08 : 6463650:
מרחב תכנון מקומי באר שבע

הודעה בדבר אישור תכנית מס' 605-0469288
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
תשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית מס' 605-0469288
המהווה שינוי לתכנית מפורטת מס':
שינוי 605-0169425
השטחים הכלולים בתכנית ומקום:
ישוב :באר שבע
כתובת :יהושע הצורף  11מגרש 57B
גושים /חלקות לתכנית:
גוש 38084 :מחלקה 23 :עד 23 :חלקי
גוש 38084 :מחלקה 24 :עד 24 :חלקי
גוש 38084 :מחלקה 54 :עד 54 :חלקי

ילקוט הפרסומים  ,7544י"ח בתמוז התשע"ז12.7.2017 ,

השטחים הכלולים בתכנית ומקום:
ישוב :באר שבע ,רמות ,רח' ארנסט דוד ;27,29
גושים /חלקות לתכנית:
גוש 38160 :מחלקה 191 :עד 191 :חלקי
גוש 38161 :מחלקה 52 :עד 52 :שלם
גוש 38161 :מחלקה 53 :עד 53 :שלם
גוש 38161 :מחלקה 280 :עד 280 :חלקי
מטרת התכנית:
שינוי לתכניות מס' /5 ,11/203/03/5 ,21/203/03/5במ3/6/
במגרשים מס'  106A, 106Bחד משפחתיים עם קיר משותף
באזור מגורים א' על ידי:
 .1הגדלת זכויות בניייה מסה"כ  196 -מ"ר ל– 203.26מ"ר
בתאי שטח  106B,106Aלפי סעיף 62א(א()1()1א)( ,)1כמפורט
להלן:
א .למטרה עיקריית מ 163-מ"ר ול 165-מ"ר .
ב .למטרת שרות מ 33 -מ"ר ( 6מ"ר מחסן  15 +מ"ר סככת
רכב 12 +מ"ר ממ"ד לפי תקנות התגוננות אזרחית)
ל– 38.26מ"ר (סככת רכב  15מ"ר ,מחסן  8מ"ר וממ"ד
 15.26מ"ר בהתאם להיתר)
 .2הגדלת תכסית קרקע לפי סעיף 62א (א) ()9
 .3שינוי הבינוי הסטנדרטי לפי סעיף 62א (א) ( )5בתאי שטח
106A ,106B
 .4קביעת קווי בניין למחסן בתאי שטח  106A ,106Bלפי סעיף
62א (א) (. )4
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך:
 6/4/2017בילקוט פרסומים  ,7484עמ'  ,5071בתאריך6/4/2017 :
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית לתכנון
ובנייה ככר מנחם בגין  2ת.ד ,15.באר – שבע טל08 : 6463650:
טל אל-על
יושב ראש ועדת המשנה
לתכנון ובנייה באר שבע

7625

מרחב תכנון מקומי :ירוחם

מרחב תכנון מקומי ערד

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
612-0513838
שם התכנית :מבנים ומוסדות ציבור במגרש 908
ברחוב בורנשטיין ,ירוחם

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס'
610-0492272
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
תשכ"ה  ,1965 -כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה
ערד ,ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובנייה מחוז דרום,
מופקדת תכנית מפורטת מס'  - 610-0492272ערד פארק מוטורי
 -הצרחת שטחים.

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה –  ,1965כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה
ירוחם ובמשרדי הועדה המחוזית באר שבע ,מופקדת תכנית
מפורטת מס' 612-0513838 :בסמכות הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה

המהווה שינוי לתכניות הבאות:
שינוי 42/101/02/24

המהווה שינוי לתכנית:
61/101/03/26

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית:

המתייחסות לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' התכנית
61/101/03/26
שינוי

גושים /חלקות לתכנית:
גוש 50000 :מחלקה 9999 :עד 9999 :חלקי
גוש 100250 :מחלקה 4 :עד 4 :חלקי
גוש 100250 :מחלקה 5 :עד 5 :חלקי

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
ישוב :ירוחם ,רח' צבי בורנשטיין בצמוד למבנה דואר.
גבולות התכנית:
כמסומן בתשריט בקו כחול.
גושים וחלקות:
גוש 39536 :חלקה.122 :
גוש 39537 :חלקה.82 :
קואורדינטה X: 193200
קואורדינטה Y: 544125
מטרת התכנית:
שינוי קווי בניין במגרש  908על מנת לאפשר בניית תוספת
למבנה קיים במגרש.
עיקרי הוראות התכנית:
שינוי קווי בניין במגרש (תא שטח) מס'  908המיועד למבני
ומוסדות ציבור לפי סעיף 60א(א) 4בחוק התכנון והבנייה.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל ובאתר האינטרנט של המועצה www.
 . yeruham.co.ilכל מעוניין בקרקע ,בבניין או בכל פרט תכנוני
אחר הרואה עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על
פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  60ימים ממועד
פרסומה של ההודעה המאוחרת שבין הפרסומים בעיתונים,
למשרד הועדה המקומית לתכנון ולבנייה ירוחם ,רח' צבי
בורנשטיין ת.ד 1 .טל'  ,08-6598261העותק התנגדות יומצא
למשרדי הועדה המחוזית (כתובת :רח' התקווה  4באר שבע
 84100טל' .)08-6263795
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא כן הוגשה בכתב
בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר חתום ע"י עו"ד המאמת את
העבדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון
והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי
עבודתו) תשמ"ט –  ,1989וכן יש לציין טלפון וכתובת מדויקת
של מתנגד.
מיכאל ביטון
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ובנייה ירוחם
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עיקרי הוראות התכנית:
הצרחת בין שטחים המיועדים למסחר ותיירות לשטח ציבורי
פתוח ובין שטח ציבורי פתוח למתקנים הנדסיים.
כל המעוניין ראשי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שבהם
המשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע ,בבניין
או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע ע"י התכנית,
וכן כל הזכאי לכך ע"פ סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות
תוך  60יום ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין
הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה המקומית לתכנון ובנייה
 ערד ,פלמ"ח  , 8ערד טלפון .08-9951616 :העתק ההתנגדותיומצא למשרדי הועדה המחוזית (כתובת :קריית הממשלה -
משרד הפנים באר-שבע  ,טלפון.)08-6263778 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תדון אלא אם כן הוגשה
בכתב פרוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה (סדרי
נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו),
תשמ"ט .1989 -
מרחב תכנון מקומי ערד

הודעה בדבר תיקון הוראות תוכנית מפורטת מס'
/24מק2055/
שם התכנית :מע"ר ערד  -מגרש  101מתכנית
 - 152/03/24שינוי תכסית.
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף  133לחוק התכנון והבנייה,
תשכ"ה ,1965-כי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה בישיבתה
מיום  ,28/05/2017דנה בבקשה לתיקון טעות שנפלה בתכנית
המאושרת מס' /24מק 2055/שפורסמה למתן תוקף בילקוט
הפרסומים מס'  6469בתאריך .06/09/2012
לאחר שהוועדה השתכנעה כי נפלה טעות סופר אשר אין מניה
לתקנה ,שוקלת הוועדה לאשר שינויים בהוראות התכנית
כמפורט להלן:
המהווה התיקון:
בטבלאות זכויות בנייה ,מצב מאושר ומצב מוצע ,בעמוד 11
בסעיף  ,5נפלה טעות סופר  -חוסר התאמה בין זכויות הבנייה
במ"ר לאלו באחוזים ואין מניעה לתיקונה כמפורט להלן:
במקום סה"כ שטחי בנייה  68246מ"ר צ"ל  102369מ"ר

ילקוט הפרסומים  ,7544י"ח בתמוז התשע"ז12.7.2017 ,

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
ישוב :ערד ,רובע 6
גושים /חלקות לתכנית:
גוש 38498 :חלקה 7 :בשלמותה,
גוש 38498 :חלקות  20 ,18 ,17 ,16בחלקן.
כל המעוניין ראשי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שבהם
המשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע ,בבניין
או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע ע"י התכנית,
וכן כל הזכאי לכך ע"פ סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות
תוך  60יום ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין
הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה המקומית לתכנון ובנייה
 ערד ,פלמ"ח  , 8ערד טלפון .08-9951616 :העתק ההתנגדותיומצא למשרדי הועדה המחוזית (כתובת :קריית הממשלה -
משרד הפנים באר-שבע  ,טלפון.)08-6263778 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תדון אלא אם כן הוגשה
בכתב פרוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה (סדרי
נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו),
תשמ"ט .1989 -
ניסן בן חמו
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ובנייה ערד
מרחב תכנון מקומי בני שמעון

הודעה בדבר אישור תכנית מס' 625-0343087
שם תכנית :מגורים במגרש  ,68קיבוץ משמר הנגב.
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
תשכ"ה  ,1965 -בדבר אישור תכנית מפורטת מס' .625-0343087
גירסת התכנית :הוראות –  ,19תשריט 17 -
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
שינוי  ,3/104/03/7שינוי /7מק2108/

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית לתכנון
ובנייה בני שמעון ,ובמשרדי הועדה המחוזית ,מחוז דרום,
כתובת :קריית הממשלה  ,רח' התקווה  4באר שבע ,טלפון:
 ,08-6263791כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה ובתכנית
המצורפת אליה ללא תשלום במשרדי הועדה המקומית "בני
שמעון" בימים ובשעות קבלת קהל:
יום א' , 13:30 - 15:30יום ג' ( 08:30 - 11:30ביום ג' תתקיים
קבלת קהל בשעות אחה"צ לתושבים בתיאום מראש בלבד)
פרסום זה ניתן לראות גם באתר אינטרנט בכתובת http://bns.
 bartech-net.co.ilבמדור "הודעות בענייני תכנון ובנייה"
סיגל מורן
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ובנייה בני שמעון
מרחב תכנון מקומי להבים

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס'
619-0213421
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
תשכ"ה  ,1965 -בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 619-0213421
 בית מגורים ברחוב הרדוף  32להבים.המהווה שינוי לתכניות הבאות:
כפיפות 2/101/02/16
כפיפות /16מק2002/
כפיפות 11/188/03/7
כפיפות 5/101/02/16
שינוי 3/188/03/7
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :להבים
להבים ,הרדוף  ,32להבים
גושים /חלקות לתכנית:
גוש 100415 :חלקות במלואן29 :
גוש 100415 :חלקי חלקות11 :

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :בני שמעון
ישוב :משמר הנגב

עיקרי הוראות התכנית:
תוספת זכויות בנייה ,הגדלת תכסית ושינוי קו בניין צדדי בתא
שטח מס'  434בהרדוף  32להבים.

גושים /חלקות לתכנית:
גוש 100230 :מחלקה 2 :עד 2 :חלקי
גוש 400733 :מחלקה 9999 :עד 9999 :חלקי

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך
 13/09/2016ובילקוט פרסומים  ,7359בתאריך .10/10/2016

מטרות התכנית:
הקטנת מרווחים עבור קווי בניין קידמי -מערבי ,קו בניין אחורי
וקו בניין צידי-מזרחי והארכת דרך משולבת ע"ח שפ"פ במגרש
 ,68קיבוץ משמר הנגב ,בית חד משפחתי צמוד קרקע ,אזור
מגורים א'.
עיקרי הוראות התכנית:
 .1שינוי קווי בניין לפי המסומן בתשריט לפי סעיף 62א(א)(.)4
 .2הארכת הדרך משולבת ע"ח שפ"פ בשטחים הנמצאים
מחוץ לתחום המגרש לפי סעיף 62א(א).2

התכנית האמורה נמצאת :במשרדי הועדה המקומית לתכנון
ובנייה "להבים" .כתובת :המרכז המסחרי הישן ,להבים ,טלפון:
 .08-9554784ובמשרדי הועדה המחוזית כתובת :רח' התקווה
 4באר שבע טלפון .08-6263795 :כל המעוניין ראשי לעיין
בתכנית באתר הוועדה בכתובת  lehavim.bartech-net.co.ilאו
במשרדי הוועדה המקומית בימים ובשעות שבהם המשרדים
פתוחים לקהל.
אליהו לוי
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ובנייה להבים

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך
 14/2/2017ובילקוט פרסומים  ,7437עמ'  ,3056בתאריך .1/2/2017

ילקוט הפרסומים  ,7544י"ח בתמוז התשע"ז12.7.2017 ,
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הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין
בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן
אור בעור בע"מ

דאיר נירי בע"מ
(ח"פ )515239937
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)

(ח"פ )51-288641-7
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,17.8.2017בשעה  ,17:30אצל המפרקת ,רח' הערבה
( 3פינת רח' ים המלח  ,)39גני תקווה ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אפי עירוני-שפי ,מפרקת

היי ג'אמפ פארמה בע"מ
(ח"פ )51-534245-9
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,10.9.2017בשעה  ,11:00במשרדי עו"ד מטרי,
מאירי ושות' ,רח' שפע טל  ,1גבעתיים ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
גיא שנער ,מפרק

מיקוריזה ביו טק בע"מ
(ח"פ )51-417266-7
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס לאחר  30ימים מיום פרסום הודעה זו ,במשרדי המפרק,
רח' שיבולת  ,4רמת השרון ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
מרכוס נתנאל ,מפרק

מגע בלתי נראה בע"מ
(ח"פ )51-474737-7
(בפירוק מרצון)

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  07/07/2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אראל
יוסף טמיר ,מרח' דוד בן גוריון  ,1בני ברק  ,5210149למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לכתובת המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 16/11/2017
בשעה  ,17:00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אראל יוסף טמיר ,עו"ד ,מפרק

רקיע  7טופ גן בע"מ
(ח"פ )514375914
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  10/07/2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את גיא
צעירי ,מרח' שבזי  ,27תל–אביב-יפו ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לכתובת המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 05/12/2017
בשעה  ,11:00אצל עו"ד יהושע סגל ,רח' הרוקמים  ,26חולון,
לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
גיא צעירי ,מפרק

הודעה על כינוס אסיפה סופית

מ.עומרי שיווק בע"מ

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס לאחר  30ימים מיום פרסום הודעה זו ,במשרדי המפרק,
רח' קהילת קובנה  ,4תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

(ח"פ )513447722
(בפירוק מרצון)

הדר חיים מילר ,מפרק
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הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של

ילקוט הפרסומים  ,7544י"ח בתמוז התשע"ז12.7.2017 ,

החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  10/07/2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
זאהי חמאיסה ,מרח'  ,4000נצרת  ,16161למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לכתובת המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 10/12/2017
בשעה  ,10:00דרך קריית הממשלה  ,17נצרת ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
זאהי חמאיסה ,עו"ד ,מפרק

ליין אוטומט בע"מ

ס.פ.ל .מערכות הדרכה (ישראל) בע"מ
(ח"פ )510927825
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית
שלא מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום 26/06/2017
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את משה
חייק ,מרח' יהונתן נתניהו 3ב ,אור יהודה ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
משה חייק ,מפרק

(ח"פ )513700864
(בפירוק מרצון)

אינבנטיבה מרקטינג ישראל בע"מ

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)

(ח"פ )514992767
(בפירוק מרצון)

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  02/04/2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח
אביגדור בן יהודה ,מרח' שברץ  ,1רעננה ,למפרק החברה.

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לכתובת המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 15/10/2017
בשעה  ,15:00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אביגדור בן יהודה ,רו"ח ,מפרק

ספוטינג יזום ושיווק אירועים בע"מ
(ח"פ )512530502
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית
שלא מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום 22/06/2017
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד עדו
נחום ,מרח' הסורג  ,1ירושלים ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
עדו נחום ,עו"ד ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,7544י"ח בתמוז התשע"ז12.7.2017 ,

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית
שלא מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום 10/07/2017
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רונן
ליבוביץ ,מרח' דרך בגין  ,48תל–אביב-יפו ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
רונן ליבוביץ ,עו"ד ,מפרק

ע.ח.ן נדל"ן השקעות בע"מ
(ח"פ )514321280
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  27/08/2017בשעה  ,14:00אצל המפרקת,
רח' גלבוע  ,14נצרת עילית ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.
עמראן ח'טיב ,עו"ד ,מפרק

ספוטינג יזום ושיווק אירועים בע"מ
(ח"פ )512530502
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
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תתכנס ביום  24/08/2017בשעה  ,17:00אצל המפרק ,רח' הסורג
 ,1ירושלים ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.
עדו נחום ,עו"ד ,מפרק

(ח"פ )51-379620-1
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,21.4.2017התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד איהאב סויד ,מכפר
עיילבון  ,16972ת"ד  ,378למפרק החברה.

עילית סולאר השקעות בע"מ
(ח"פ )515104909
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  10/09/2017בשעה  ,10:00אצל המפרקת ,רח'
טוסקניני  ,1תל–אביב-יפו ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.
רויטל זהבה גסט ,עו"ד ,מפרקת

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
איהאב סויד ,עו"ד ,מפרק

א .אסנאן בע"מ
(ח"פ )51-495920-4

טרנסול בע"מ

(בפירוק מרצון)

(ח"פ )510476450

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  24/08/2017בשעה  ,10:00אצל עו"ד ערן גוטפריד,
רח' אבן גבירול  ,68תל–אביב-יפו ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.
גד דרבינסקי ,מפרק

(ח"פ )51-203343-2
(בפירוק מרצון)

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרקת הנ"ל.

יורו דפי בע"מ

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,4.7.2017התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רויטל זהבה גסט,
מרח' טוסקניני  ,1תל–אביב-יפו ,טל' ,050-3500553 ,03-6006688
למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
רויטל זהבה גסט ,עו"ד ,מפרקת

ISSN 0334-3030

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,24.5.2017התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד חן פלדמן,
מרח' וולפסון  ,18באר שבע ,טל'  ,08-6450890פקס' ,08-6270374
למפרקת החברה.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
חן פלדמן ,עו"ד ,מפרקת

סיבובתכנון בע"מ
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המחיר  9.72שקלים חדשים

פנימיות אבו דאוד בע"מ

(ח"פ )51-264025-1
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,21.6.2017התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רונית ברונז ,מרח'
שאול המלך  ,8תל אביב ,למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרקת הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
רונית ברונז ,עו"ד ,מפרקת

ילקוט הפרסומים  ,7544י"ח בתמוז התשע"ז12.7.2017 ,
סודר במח' רשומות ,משרד המשפטים ,והודפס במדפיס הממשלתי

